ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 4/2017
Torstaina 30.11. HUOM! klo 13:00

Ulvilan Sote-keskus, 2 kerros ja neuvotteluhuone
Välskärintie 1, 28400 Ulvila
Läsnä:
Varsinaiset jäsenet:
Sinikka Molkkari
Hilppa Männistö
Esko Seppälä
Kirsti Valtala
Margit Suominen
Synnove Raveala
Jouko Vuohiniemi
Olli-Pekka Kumpula (tekn.)
Leena Kivisalo (sote)
Kimmo Vepsä (kh)

Varajäsenet:
Jorma Aalto
Raili Äijälä
Matti Naskali
Hannele Pohjavirta
Aino Välimäki
Raija Tiitinen
Sinikka Kuusman
Jarmo Järvenpää
Kirsi Sarin
Anne Mäntylä

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Esityslista hyväksyttiin ja todettiin läsnäolijat.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Hyväksyttiin ja todettiin, että meillä ei ole esittelijää ravintoasioista, vaikka
edellisessä kokouksessa toivottiin. Sydänpiirin terveydenhoitajan pitämä esitys
olisi ollut maksullinen, johon meillä ei ole varattuna rahaa. Perusturvan
ravintoterapeuttiin ei ollut saatu yhteyttä. Kysyttiin myös kaupunginjohtaja
Moilasta, mutta hänelle päivä ja aika ei tällä kertaa sopinut.
4. Järjestöjen esittämät asiat
Ei ollut tällä kertaa asioita.
5. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Todettiin, että Kimmo Vepsä on valittu Ulvilan kaupungin sivistysjohtajaksi,
joten hänen varahenkilönsä toimii edustajana kokouksissa siihen asti kunnes
kaupunginhallitus päättää uuden jäsenen valinnasta.

Marraskuun Ulvilan kaupunginhallituksen kokouksessa on käsitelty Ulvilan
vanhustenhuoltoyhdistyksen anomusta koskien Pappilanlammen
palvelukeskuksen virike- ja vapaaehtoistoimintaa, johon Hakalan
perintörahoista kaupunginhallitus myönsi 15 000€ käytettäväksi.
Satakunta lähtee kärkihankkeeseen mukaan, joka koskee palveluseteliä.
Keskusteltiin asiaan liittyen ja puheenjohtaja muistutti, että meillä on
mahdollisuus vaikuttaa asioihin kannanotoilla.
6. Muut asiat
Keskusteltiin Ulvilan terveyskeskukseen liittyen, kun ei ole kuulunut tietoa
mahdollisesta tulevasta remontista. Tekniseltä Kumpula totesi, ettei kannata
tässä vaiheessa suunnitella rakennukseen liittyen, kun rahoitukset ja
omistusasiat ovat vielä aivan auki.
Keskusteltiin myös kuinka kotihoidon verinäytteidenotto tällä hetkellä
toteutetaan. Jäsenten mielestä on todella kohtuutonta ja loukkaavaa, että 109 vuotiaan pitää tulla omaisten avulla terveyskeskukseen, vaikka hänellä käy
säännöllisesti joka päivä kotihoidon työntekijä. Päädyttiin, että sihteeri laatii
asiasta kannanoton, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja toimitetaan
asianomaisille päättäjille. Kannanotossa otetaan kantaa yksilön inhimilliseen
huomioimiseen. Toivotaan kriteereissä huomioitavan: ei ole kuljetuspalvelua
myönnetty, kotihoidon säännöllinen asiakas, asumisalueelle ei saa olla
vaikutusta ja yli 100 vuotiaan asiakaan kunnioitus.
Muutama jäsen oli tiliotteessa huomannut, että kokouspalkkio oli laskenut
elokuun kokouksesta lähtien. Kaupunginvaltuusto oli 29.5.2017 kokouksessa
tehnyt kokouspalkkioista päätöksen, joka laski meidän kokouspalkkioita.
Varsinaisen jäsenen kokouspalkkio on 30€/ kokous ja jos varsinainen on pois,
niin varajäsenelle maksetaan kokouspalkkio.
Kevään 2018 kokouspäivät 1.2., 1.3., 12.4. ja 24.5.. Kokoukset alkavat aina
klo. 14.00, jollei toisin ole kutsussa mainittu.
7. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo. 13.55 ja puheenjohtajamme kiitti kuluneesta syksystä
sekä toivotti joulun odotusta kaikille.
Jouko Vuohiniemi
Puheenjohtaja

Leena Kivisalo
Sihteeri

