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PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Kiiteltiin
hyvästä kahvitarjoilusta Ulvilan sote-keittiöltä.
2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Hyväksyttiin ja todettiin läsnäolijat.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Edelliseen kokouspöytäkirjaan pyydettiin selvitystä uimakorttiin liittyen ja asia
on kokouksen jälkeen selvitetty vapaa-ajantoimistosta Sinikka Niemiseltä
puhelimitse. Tässä ote edellisen pöytäkirjan korjauksesta kohdassa muut asiat:
Ulvilan uimahallista voi tänä vuonna hakea 10 kerran uimahallilippukortin
ilmaiseksi 70 vuotta tai vanhemmat henkilöt syksylle ja keväälle. 10 korttia
hakiessa todistetaan itsensä ja laitetaan allekirjoitus. Syksyn 10 kortti on
voimassa joulukuun loppuun asti ja kevään korttia voi hakea heti joulukuun
jälkeen. Kevään kortti on voimassa kesään asti.
Keskusteltiin vapaaehtoiskeskus Liisasta, kun esitteessä puhutaan vain Porista.
Yritetään muistuttaa Ulvilalaisia, että on myös oikeus soittaa sinne. Liisassa on

yksi numero 044 701 6636 ma – pe klo. 9.00-15.00, josta välitetään ystävä
yksinäiselle tai avustamaan esim. lääkärikäynnille. Soitin vielä tähän numeroon
ja he muistuttivat, että jos joku lähtee sairaalaan vastaanotolle, voi
vapaaehtoinen tulla sovitusti suoraan sairaalaan ja autella siellä.
Lisäksi keskusteltiin Satakunnan Vanhustuki ry:stä, joka toimii vanhusten
psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja arvokkaan
vanhenemisen turvaamiseksi. Yhdistys järjestää luentoja, retkiä, liikuntaryhmiä
sekä muita ikäihmisten hyvinvointia edistäviä tapahtumia. Satakunnan
Vanhustuki ry:n numero on 044 335 4252 ja toimisto sijaitsee Isolinnankatu 16
Pori, avoinna se on ma-ke klo.9.00-11.00. Ulvilalaiset ovat käyttäneet ja
osallistuneet heikosti, joten nyt jäsenet yrittävät viedä molemmista tietoa
yhdistyksiinsä.
Keskusteltiin myös 29.9.-17 sotaveteraanien seppeleenlaskusta. Tilaisuus oli
ollut oikein onnistunut, oppilaat olivat esittäneet ohjelmaa ja lukeneet itse
kirjoittamaansa tekstiä. Lisäksi vanhankylän koulun rehtorikin oli osallistunut
tilaisuuteen.
4. Järjestöjen esittämät asiat
Kansalliset seniorit olivat keskustelleet vanhusneuvostosta ja oli todettu
asioiden olevan huonommin kuin ennen. Mikä sitten vaikuttaa, että näin tuntuu
vaikka paljon kaikkea toimintaa ja tukea on lisätty. Terveydenhuollon
toimimattomuus eli lähinnä lääkäriaikojen huono saatavuus on varmasti yksi
asia. Lisäksi sairaalan nopeat kotiutukset mihin vuorokauden aikaan vain,
luovat epävarmuutta. Digitalisoituminen on varmasti myös yksi asia joka
tuntuu heikentäneen ikäihmisten turvan tunnetta. Ei ole mahdollista käyttää
tietokoneita ja älypuhelimia tai ei osata. Tästä tulee syrjäytymisen tunne.
5. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Ei ollut ketään paikalla kertomassa
6. Muut asiat
Satakunnan vanhusneuvoston järjestämässä tapahtumassa 24.10. Kampuksella
oli ollut aika moni jäsenistä. Kiiteltiin tapahtumaa ja varsinkin Timo Aron
esitys oli ollut hyvä. Kaikkien esitys ei ollut aivan kuulunut kaikille, joten sitä
harmiteltiin. Mikin käyttö oli ollut vaihtelevaa.
Sihteeri kertoi Yhdessä parempaa! – koulutuspäivästä Turussa 8.11. Aiheena
ikääntyvien osallisuus-palvelujen kehittäminen ja valvonta. Toisena tilaisuus
Porissa Maantiekadun auditoriossa 28.11. Minä omaishoitajana- miten
tulevaisuudessa? Lisäksi Ulla Koivula oli lähettänyt Mentorikoulutuksesta, se

on Me-talon ja Kaarisillan yhtenäiskoulun palvelukokeilu, jossa haetaan
suunnannäyttäjää yhdeksän luokkalaisille oppilaille.
Seuraava kokouspäivä muuttui suunnitellusta 30.11. ja kellon aika toivottiin
klo.13.00, paikkana toivottiin sote-keskuksen neuvotteluhuonetta, koska siihen
on hyvä tulla. Mietittiin mahdollisia puhujia ja ehdotuksena oli joku puhumaan
ravitsemusasioista. Hilppa lupasi olla yhteydessä Kyllikki Naskaliin, joka on
sydänpiirin terveydenhoitaja.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.42.
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