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ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi Himmeliin.
2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksella, että kuljetuspalveluista meille tulee
puhumaan Sinikka Alenius Perusturvasta Rehulan Pirjon esityksen jälkeen.
Todettiin läsnäolijat, Sarin Kirsi osallistuu kokouksen lopussa.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Muutosagentti Rehula Pirjo kertoo hallituksen kärkihankkeesta
Rehula selvitti tämän hetkistä tilannetta puhumalla, koska muun
kokoustekniikan käyttö ei onnistunut tilassa, jossa olimme. Poimintoja
puheesta: Kunnat toimivat itsenäisesti ja asiakasmaksut ovat esimerkiksi
erilaisia. Työpajat ovat työstäneet materiaalia, jotka ovat olleet luettavissa ja
kommentoitavissa kunnissa. Kärkihankkeita on saanut kommentoida ja
edelleen Pirjo ottaa mielellään vastaan eli kommentointi aikaa on jatkettu.
Palveluohjaus on tärkeintä ja yhdenluukun sekä yhden puhelinnumeron
periaatetta olisi tarkoitus toteuttaa tulevaisuudessa. Eli jokaisella olisi 112 ja
alueen palveluohjaajan numero, tällöin apua saisi eri tilanteissa nopeasti.

Asiakas/palveluohjauksen toimintamalli = Kaapo, jota nimeä jatkossa tullaan
käyttämään.
Monenlaisia mittareita on käytössä ja niistä parhaimpien löytämistä toivotaan.
Lisäksi lomakkeet ja kaavakkeet pitäisi saada yhtenäistää. Laatusuositus hyvän
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017 - 2019 on
sosiaali- ja terveysministeriö julkaissut 6/2017, johon Rehula suositteli
tutustua. Tavoitteena olisi ajallisesti, että jokainen Kunta voisi vuoden 2019
talousarviota laatiessa käyttää hyväksi kärkihankkeita.
Pirjo Rehula Muutosagentti I & O - kärkihanke, Satasote
puh. 044 701 3756, pirjo.rehula@pori.fi www.satasote.fi
osoite: Maantiekatu 31 A, 28120 PORI
Porin perusturvan vammaispalveluista sosiaaliohjaaja Alenius Sinikka tuli
kertomaan kuljetuspalveluasioista. Hakemukset tulevat hänelle ja hän käy
henkilökohtaisesti tapaamassa melkein kaikkia ennen päätöksen tekemistä.
Kuljetuspalvelua myönnetään vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain
perustein. Perusturvalla on valmiit lomakkeet, jotka täytetään. Lomakkeen
täyttää joko asianomainen itse, omainen, kotihoidon työntekijä tai laitoksen
henkilökunta. Hakemuksessa selvitetään millä paikkakunnalla asuu.
Esimerkiksi Ulvilalainen saa liikkua 2 kertaa/ kk. Porin alueelle, muuten
matkat on tarkoitettu Ulvilan alueelle. Matkat on tarkoitettu
virkistystoimintaan eli niitä ei voi käyttää lääkärissäkäynteihin.
Lääkärikäynteihin varataan Kela-taksi. Kela-taksin omavastuuosuus on 25€
yhteen suuntaan. Kelan matkoja varten pitää aina olla lääkärin määräys eli
lääkärin määräämät verikokeet. Kuitin kannattaa säilyttää ja kun tulee 300€
täyteen Kelamatkoja, saa vapaakortin.
Sosiaalisin perustein tehty päätös on voimassa aina vuoden, joten tammikuun
alussa tulee aina hakea uudestaan, jos tarve jatkuu.
Matkat asiakas maksaa aina ensin itse ja lähettää kuitin toimistoon. Kuittien
saapumisen jälkeen n. 3-5 päivän päästä tilille on raha maksettu. Pori on tällä
hetkellä palkannut työllistetyn hoitamaan kuittiasian toimistolla.
5. Järjestöjen esittämät asiat
Pappilalammen palvelutalossa on n. vuoden jatkunut vapaaehtoistyö, jota
kansalliset seniorit ovat tehneet.
Sotaveteraaniliitto 29.9.klo.11.00 laskee kirkolla seppeleet, tähän osallistuu
myös joitakin koulun oppilaita.
SENK kokouksessa oli keskusteltu, että jokaisessa vanhusneuvostossa tulisi
olla vanhusjärjestöjen edustajat.

6. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Perintörahojen, jotka kohdennettu vanhusten virike ja vapaa-ajankäyttöön olisi
hyvä suunnitella, niin että raha jakautuisi Pappilanlampi, Santra ja tarvittaessa
joku muut kohteet.
7. Muut asiat
Ulvilan uimahallista voi tänä vuonna hakea uimalippukortin ilmaiseksi 70
vuotta tai vanhemmat henkilöt. Kortilla voi uida vaikka joka päivä.
Pensaiden leikkaamiseen ja muuhunkin pihahommiin voi soittaa Ulvilan
työpajaan Pahkuri Pasi klo.7.00-15.00 välisenä aikana puh. 0400 135 332. Hän
välittää työntekijöitä Ulvilan työpajasta, jotka ottavat 10€/ tunti ja 5€/km. kun
vievät risut pois.
Palveluohjaaja Sarin Kirsi esittäytyi ja jakoi esitteet päivätoimintaan liittyen.
Hän kertoi, että Taina Tuomiselle lähetetään hakemukset päivätoimintaan
liittyen ja hän tekee päätökset kotihoidon asiakkaiden päivätoimintaan
pääsystä.
Koulutusesitteitä kiersi paljon, joten laitetaan pöytäkirjan liitteeksi ne joihin
vielä ehtii osallistua ja jotka löytyvät sähköisesti.
8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo.16.18
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