ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 1/2017
Torstaina 16.02. klo 14:00

Paikkana Ulvilan kaupungintalon kokoushuone K1-K2
Osoite: Loukkurantie 1 28450 V-U
Läsnä:
Varsinaiset jäsenet:
Esko Seppälä
Hilpa Männistö
Jorma Aalto
Jouko Vuohiniemi
Kirsti Valtala
Margit Suominen
Synnove Raveala
Olli-Pekka Kumpula (tekn.)
Milla Lappalainen (sote)
Antti Paala (kh)

Varajäsenet:
Matti Naskali
Raili Äijälä
Sinikka Molkkari
Sinikka Kuusman
Hannele Pohjavirta
Aino Välimäki
Raija Tiitinen
Jarmo Järvenpää
Leena Kivisalo
Leena Jokinen-Anttila

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kutsutun Irma Roinisen
tervetulleeksi, sekä kaikki paikalla olevat jäsenet.
2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksella, että Irma Roininen mainitsee myös
muutamalla sanalla valmisteilla olevasta SOTE:sta, koska hän on mukana
siinä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen käsitelleen vanhusneuvoston
jäsenistöä. Jäljellä olevaksi toimikaudeksi muutoksena tuli, että Synnove
Raveola on varsinainen jäsen ja hänen varajäsenensä on Tiitinen Raija.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Kokouspöytäkirja hyväksyttiin.

4. Porin vanhusneuvoston puheenjohtaja Irma Roininen kertoo vanhusneuvoston
toiminnasta Porissa.
Irma Roininen esitteli heidän toimintaansa ja kertoi edellisvuoden
toimintakertomusta. Hän muistutteli, että vanhusneuvostoilla ei päätösvaltaa
ole, mutta asioiden eteenpäin viemisestä tulee huolehtia. Heidän kokemuksensa
on, että vanhusneuvoston arvostus olisi noussut vanhuspalvelulain mukana.
Vanhusneuvoston kokoonpanosta ei erillistä määritelmää ole muuta kuin, että
sihteerinä tulee olla perusturvan viranhaltija. Siksi heillä Porissa on hyvin
erilainen jäsenistö mitä meillä Ulvilassa. Porissa heillä vanhusneuvoston
puheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, kun meillä vastaavasti jäsenistö
päättää asian ensimmäisessä kokoon kutsutussa kokouksessa. Toimintasäännön
on kaupunginhallitus hyväksynyt ja myös heillä on 8 kokousta vuoden aikana.
He pyrkivät tekemään eri järjestöjen kanssa yhteistyötä ja tekemään
monipuolista tiedotusta asioistaan. Irma Roininen on kokenut, että heillä on
kiinteä yhteistyö Porin kaupungin kanssa ja vanhusten ääni tulee kuulluksi.
Heille tärkeää on, että he ovat kuuntelijoita ja tukijoita sekä puolestapuhujia.
Vanhusneuvostossa seurataan tarkasti kuinka SOTE:n siirtyminen tapahtuu.
Tällä hetkellä on monta työryhmää, joissa käsitellään tietyn alueen aihetta.
Irma Roinisella on mahdollisuus olla työryhmätyöskentelyssä mukana. Lisää
aiheesta löytyy netistä SATASOTE sivuilta.
Irma Roininen toi esille myös marraskuun tilaisuuden Unelmaeloa
rakentamassa-seminaarin. Siellä oli ollut työryhmätyöskentelyä, joka
materiaali oli toimitettu sähköisesti puheenjohtajalle ja sihteerille.
Kokouksessa jäsenet kokivat hankalaksi tutustua materiaaliin, joten toiveena
oli lähettää sähköisesti niille, joille kokouspaperit menevät näin muutenkin.
Niille joille menee kirjeenä, olisi kopiot seuraavassa kokouksessa, josta he
halutessaan voivat ottaa.
3.5.2017 on Raumalla todennäköisesti Satakuntaliiton vanhusneuvoston
tilaisuus, johon kaikki tervetulleita ja mahdollisesti yritetään järjestää
kuljetustakin. Asiasta tulee myöhemmin lisäinfoa.

5. Kevään kokouspäivistä sopiminen
Toivomuksena oli kuukauden lopussa pariton viikko ja torstaipäivä. Sovittiin
16.3., 27.4. ja 26.5.. Tarvittaessa muutetaan viimeisen kokouspäivän
ajankohtaa myöhemmin, koska se on arkipyhäviikko.

6. Järjestöjen esittämät asiat
Ulvilan lääkäritilanteesta oli monella ikäviä kokemuksia, lääkäriin pääsy
vaikeaa ja menee usein monen päivän päähän. Lääkärin käyttöä ilmeisesti
kirjataan, mutta kirjataanko ylös kuinka paljon asiakkaille ilmoitetaan, ettei ole
lääkäriaikoja. Samoin Ulvilasta sekä Kullaalta puuttuu palveluneuvonta, joka
saanut kiitosta perusturvassa ja olisi tarpeellinen palvelu. Molemmista asioista
päätettiin tehdä esitys avoterveydenhuoltoon. Irma Roininen kertoi, että
palveluseteli on käytössä tarvittaessa lääkäritoimintaan.
Ajanvarauksessa olevan henkilön käytöksestä on tullut valitusta. Lisäksi oli
kokemuksia hoitolaitoksesta, että opiskelijoita on lähinnä päivisin töissä ja
yövuorossa vakituinen henkilökunta. Tällöin on viivästynyt hoito-ja
palvelusuunnitelman tekeminen.
Eräs Ulvilalainen kodinhoitaja oli ollut yhteydessä jäseneen ja kertonut heidän
toimipaikan siirtyneen Maantiekadun osaston potilashuoneeseen, joten heidän
asiakasaikansa asiakkaan luona on aina vain pienempää. Leena Kivisalo kertoi
heidän toimipaikkansa olevan Ulvilan sairaalan osastolla potilashuoneessa,
jossa se on ollut muutaman vuoden jo. Puhelin soitolla Marja Ojaselta vielä
varmistuksena, että asia on näin. Maantiekadulla on kyllä Perusturvan
koulutukset yleensä, joissa käydään tarvittaessa.

7. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Puheenjohtajalle oli soittanut Paala Antti ja kertonut, että kaupungilla on
neuvottelut kesken linja-autovuoroista, jotka kulkevat Ulvilan kautta. Nyt niitä
oltaisiin vähentämässä, johtuen käyttöasteesta.
8. Muut asia
Sataedun opettajan pyynnöstä puheenjohtajamme oli ollut pitämässä
oppitunnin ja kertonut toiminnasta
Irma Roininen jakoi esitteen Yksinäisyydestä aitoon kohtaamiseen 2016-2018.
Satakunnan vanhustuki ry:n hanke, jonka puheenjohtajana Irma Roininen on.
Hankkeessa on kaksi työntekijää ja toiminta-alueena on myös Ulvila. Ulvilasta
tulisi löytää paikka kokoontumiselle ja ehdotettiin Pappilanlammen
palvelutaloa, jota selvitetään. Näitä esitteitä hän lupasi toimittaa lisää
sihteerille.
Irma Roinisen esityksen pohjalta ajatuksena, että pyydettäisiin Ulvilan
seurakunnan edustaja seuraavaan kokoukseen.

9. kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.22.

Jouko Vuohiniemi
puheenjohtaja

Leena Kivisalo
sihteeri

