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ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 2/2017
Torstaina 16.3. klo 14:00
Vanha Pappila, Pappilantie 7 B, 28400 Ulvila
Läsnä:
Varsinaiset jäsenet:
Esko Seppälä
Hilpa Männistö
Jorma Aalto
Jouko Vuohiniemi
Kirsti Valtala
Margit Suominen
Synnove Raveala
Olli‐Pekkka 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 Ulvilan seurakunnan diakoniatyöntekijä
Helka‐Sisko Kiipan tervetulleeksi sekä kiitti seurakuntaa kahvitarjoilusta.

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

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Ulvilan seurakunnan diakoni tulee keskustelemaan vanhusneuvoston ja seurakunnan
yhteistyöstä
Ulvilan seurakunnan diakoniatyöntekijä Helka‐Sisko Kiippa kertoi seurakunnan toiminnasta
ja vastasi hänelle esitettyihin kysymyksiin.
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Seurakunnan järjestämät yhteistilaisuudet 75‐ vuotta täyttäville ovat olleet pidettyjä.
Seurakunta tekee myös onnittelukäyntejä ikäihmisille kotiin niin toivottaessa ja seurakunta
toivookin enemmän yhteydenottoja oman alueen työntekijälle. Todettiin että ihmiset
pitävät ryhmätilanteista.
Seurakunnan vapaaehtoistyöstä kysyttäessä Kiippa kertoi toimintaa olevan mm.
Santrassa. Vapaaehtoistyötä on yritetty järjestää enemmän, mutta osallistujia on ollut
huonosti. Säännölliseen vapaaehtoistyöhön on vaikea saada ihmisiä mukaan.
Kullaalle toivottiin omaa toimintaa. Keskusteltiin seurakunnan tilojen vuokrista.
Toivottiin että seurakunta tulisi yhdistyksiä vastaan luopumalla vuokrasta. Kiippa lupasi
viedä asiaa eteenpäin ja Kullaan eläkkeensaajien edustaja kutsui seurakunnan työntekijän
vieraaksi heidän tilaisuuteensa.
Leskien ryhmistä kysyttäessä Kiippa kertoi olevan 6‐7 kertaa kokoontuva surevien
ryhmä, johon kutsutaan kirjallisesti ja sen jälkeen 1xkk kokoontuva leskien klubi.
Keskusteluryhmiä kokoontuu Vanhassa Pappilassa ”Pappilan papupata” ja Kullaalla
”Sytykkeitä arkeen”. Myös diakoniapiireihin sisältyy keskustelua. Seurakunnan työntekijä
voi tarvittaessa käynnistää keskusteluryhmän, minkä jälkeen ryhmä jatkaa itsenäisesti.
Toivottiin alueellisia keskustelupiirejä.
Seurakunta toivoo vanhusneuvostolta yhteistyötä ja yhteydenpitoa, jotta esim.
tapahtumat eivät olisi päällekkäin.
Pakolaisista kysyttäessä kerrottiin, ettei seurakuntaan ole oltu yhteydessä ja
todettiin, ettei Ulvilassa ole pakolaisia.
Diakoniatyö auttaa vähävaraisia ympäri vuoden ensiapuluontoisesti, avustaminen
on pienimuotoista. Jouluavustukset eivät ole suurempia kuin muulloinkaan. Avustus on
yleensä osto‐osoitus ruokakauppaan tai esim. rippileirin maksaminen nuorelle.
Keskusteltiin, voisiko lisärahaa avustuksiin saada kolehdista tai huutokaupasta. Lahjoituksia
tulee jo nyt seurakunnalle. Asiakkaalle helpoin tapa saada avustus on osto‐osoitus tai
lahjakortti. Seurakunta on yhteistyössä sosiaalitoimistoihin ja järjestöihin. Leijonat ovat
lahjoittaneet joulukonsertin tuoton, jonka voisi jakaa vuoden aikana.
Diakoniatyöntekijöistä Pirjo Laine on mukana debriefing‐toiminnassa. Muutkin
diakoniatyöntekijät käyvät ihmisten kanssa läpi elämässä tapahtuneita traumoja.
Kiitettiin Helka‐Sisko Kiippaa vastauksista ja Raija Tiitistä kysymyksistä.
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5. Järjestöjen esittämät asiat
27.4. järjestetään veteraanien kirkkotilaisuus, johon toivotaan runsasta osanottoa.
Kulttuuritoimi järjestää tilaisuuteen kahvituksen.
26.4. Pappilanlammen palvelukeskuksessa on kansallisten seniorien laulutilaisuus.
11.5. järjestetään Kaskelotissa kulttuuripäivä. Päivään voi tuoda käsitöitä näytteille.
Kulttuuripäivä sisältää kahvituksen ja ohjelmaa.
30.5. järjestetään toimintapäivä Kaskelotin ympäristössä. Päivä sisältää lenkkeilyä, uintia,
makkaranpaistoa ja kahvitarjoilun.
Vkolla 32 järjestetään kulttuurimatka.
Tiedotettiin Porissa järjestettävästä seniorien kulttuuriviikosta, josta oli ollut ilmoitus
Satakunnan Kansassa.

6. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Kaupunginhallituksessa ei ole ollut vanhusneuvostoa koskevia asioita. Kaupunginhallitus
yrittää vaikuttaa, ettei joukkoliikennettä supistettaisi vaan parannettaisiin erityisesti joen
pohjoispuolella. Muistutettiin, että joukkoliikennettä tulee käyttää jotta se säilyisi.
Toivottiin bussivuoroa, joka kulkisi Krapistosta kirkon kautta Harjunpäähän ja sieltä Poriin.
Kerrottiin, että Lavian Poriin liittymisen myötä Kullaalta Poriin on tullut bussivuoro lisää.

7. Muut asiat
Edellisessä kokouksessa päätetyn mukaisesti Itäisen alueen osastonhoitaja Elise Inbergille
ja alueylilääkäri Marketta Matikaiselle on lähetty kirjelmä, jossa pyydettiin vastauksia
lääkäriaikojen saatavuuteen ja palveluneuvontaan liittyen. Sihteeri luki kirjelmän ääneen
kaikille. Palvelujohtaja Anna‐Liisa Koivisto oli ollut puhelimitse yhteydessä Vuohiniemeen
asiaan liittyen. Koivisto oli kertonut, että Ulvilassa on palveluneuvontaa 1 päivänä viikossa,
eikä enempään ole mahdollisuutta. Koiviston mukaan lääkäriaika tai palveluseteli
yksityiselle lääkärille annetaan kun on tarvetta. Lääkärit tekevät myös tilastointityötä,
jolloin asiakkaita ei oteta vastaan. Lääkäreitä ei olla lisäämässä. Ulvilan kaupunki ei ole
korjannut sote‐keskusta, joten asia on kiinni Ulvilan kaupungista.
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Teknisen toimen edustaja kertoi, ettei tekninen toimi ole saanut Perusturvalta
tilaohjelmaa. Ulvilan sote‐keskuksen tila‐asia etenee vasta soten myötä, nyt ainoastaan
ylläpidetään tiloja.
Koivisto oli kertonut myös, että verinäytteiden otto Kullaalla ei ole mahdollista niin kuin
Karran kanssa aiemmin sovittiin. Ainoastaan Satadiag ottaa verinäytteitä. Asiakkaita tulisi
olla vähintään 16, jotta näytteenotto olisi mahdollista järjestää. Verinäytteitä ei oteta
Kullaalla tällä hetkellä.
Keskusteltiin Koiviston antamista vastauksista ja päätettiin kutsua alueylilääkäri Marketta
Matikainen seuraavaan kokoukseen.

Vanhusneuvoston jäsenillä oli vaihtelevia kokemuksia hammaslääkäriin pääsystä
kiireellisissä tapauksissa. Kokemuksena oli, ettei äkillisessä säryssä pääse hoitoon. Toisaalta
oli annettu aika Poriin vastaavassa tilanteessa.

Ulvilan kaupungintalon hissi ei toimi. Teknisen toimen edustaja kertoi, että ongelma on
tiedossa ja toistuva. Hissiä on huollettu ja korjattu, mutta ongelmat jatkuvat edelleen.

Puheenjohtaja toi tiedoksi Satakunnan vanhusneuvoston järjestämän Satakunnan
maakunnan vanhusneuvostojen jäsenille ja varajäsenille suunnatun työseminaarin.
Seminaari järjestetään 3.5.2017 Raumalla. Ilmoittautuminen on viimeistään 12.4.2017.

Sihteeri kertoi Santrassa 7.4.2017 klo 12.15 järjestettävästä Menumat ateria‐
automaattitapahtumasta. Tapahtuma on osa Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaa. Tarjolla on
maistiaisia.

Sihteeri

toi

tiedoksi

kutsun

ympäristöministeriön

Ikääntyneiden

asumisen

kehittämisohjelma 2013–2017 ja valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittämiseltä
vanhusneuvostopäivään 5.4.2017 Helsinkiin sekä Tampereen vanhusneuvostolta tulleen
kutsun Kylä kaupungissa – seminaariin 3.4.2017 Tampereelle.
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8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.10.

Jouko Vuohiniemi

Milla Lappalainen

puheenjohtaja

sihteeri

