Ulvilan vanhusneuvosto

PÖYTÄKIRJA 7/2016

Aika

15.9. klo 14:00‐ 14.24

Paikka

Ulvilan Sote‐keskus, neuvotteluhuone, Välskärintie 1, 2 krs.

Läsnä:
Varsinaiset jäsenet:
Erkki Valli
Esko Seppälä
Hilpa Männistö
Jorma Aalto
Jouko Vuohiniemi
Kirsti Valtala
Margit Suominen
Olli‐Pekkka Kumpula (tekn.)
Milla Lappalainen (sote)
Antti Paala (kh)
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Varajäsenet:
Synnove Raveala
Matti Naskali
Raili Äijälä
Sinikka Molkkari
Sinikka Kuusman
Hannele Pohjavirta
Aino Välimäki
Jarmo Järvenpää
Leena Kivisalo
Leena Jokinen‐Anttila

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Hyväksyttiin esityslista ja todettiin läsnäolijat.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Puheenjohtaja kertoi toimittaneensa pöytäkirjan tiedoksi Kullaan terveysaseman
lääkärille Timo Toivaselle.
Teknisen osaston suunnitteluinsinööri Eetu Elohaka on selvittänyt Ely‐keskuksesta
penkkien takaisinsaamista, vastausta odotellaan vielä.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 Järjestöjen esittämät asiat
Malminpääntien ja risteyksen välillä pyörätien vierellä olleet penkit on poistettu.
Vanhusneuvostolle on tullut yhteydenottoja joissa niitä on toivottu takaisin. Teknisen
toimen edustaja lupasi selvittää asiaa. Asia sai kannatusta.
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Santra on suljettuna 4.‐7.10., 27.10.–2.11. ja 22.–28.11. Puheenjohtaja oli ollut
palaverissa, jossa oli keskusteltu mahdollisuudesta pitää Santraa auki suunniteltujen
sulkujen aikana. Perusturvan edustajien mukaan se olisi toivottavaakin.
Vapaaehtoiset ovat saaneet luvan pitää Santraa auki klo 10–12 ja he tulevat
pitämään omat tuntinsa. Yhdistykset, joilla on avain, voivat myös järjestää omat
tilaisuutensa. Järjestöillä on mahdollisuus ottaa halutessaan työpajalta joku esim.
keittämään kahvia ja juttelemaan kävijöiden kanssa. Ehdotettiin että työpajalta
otettaisiin joku em. tehtäviin.
Vanhusneuvoston jäsenelle on tullut yhteydenottoja kotihoidon vaihtuvista
työntekijöistä uuden järjestelmän myötä. Sihteeri kertoi uudesta kotihoidon
toiminnanohjausjärjestelmästä,
joka
on
juuri
otettu
käyttöön.
Toiminnanohjausjärjestelmällä tavoitellaan asiakasajan lisäämistä.

5 Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Kaupunginhallituksen
edustaja
vanhusneuvostoa koskevia asioita.

kertoi

ettei

kaupunginhallituksella

ole

6 Muut asiat
Esiteltiin vanhusneuvostolle DiaPuisto ‐hankkeen hankevetäjä Harriet Haaviston
lähettämät esitteet. DiaPuisto on tarkoitettu koko Satakunnan alueen käyttöön.
Hankkeesta oltiin kiinnostuneita ja sihteeri kertoi mahdollisuudesta tutustua
DiaPuistoon tulevan kokouksen yhteydessä.
Pappilanlammen Palvelukeskuksen vanhustenviikon tapahtuman ohjelmasta ei ole
vielä tietoa.

7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jouko Vuohiniemi päätti kokouksen klo 14.24.

Jouko Vuohiniemi
puheenjohtaja

Milla Lappalainen
sihteeri

