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Ulvilan kaupungintalon kokoushuone K1-K2
Läsnä:
Varsinaiset jäsenet:
Sinikka Molkkari
Hilppa Männistö
Esko Seppälä
Kirsti Valtala
Margit Suominen
Synnove Raveala
Jouko Vuohiniemi
Olli-Pekka Kumpula (tekn.)
Leena Kivisalo (sote)
Heikki Saari ( kh )

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

PÖYTÄKIRA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi
2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Hyväksyttiin ja todettiin läsnäolijat
3. Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen kertomassa ajankohtaisista asioista, mm.
Sote;n liittyvistä asioista
- Maakuntavaalit on tällä hetkellä päätetty pitää 28.10.2018.
- Kiinteistöjen kartoituksia on tehty ja vuokrahintojen tarkistuksia tullaan
mahdollisesti tekemään.
- Kaupunginjohtajan toive on, että Ulvilassa terveyskeskus pysyy omalla
paikallaan. Nyt kiinteistössä on tehty sairaanhoitajan kutsujärjestelmää ja
sote-keskuksen saneerauksen suunnittelua.
- Yksityiset ovat olleet kaikkialla kiinnostuneita olemassa olevista
kiinteistöistä ja niistä on käyty keskusteluja. Attendo, Hoivatila, Esperi ja
Mehiläinen mm..
- 1.1.2020 kunnilla ei olisi enää soterahoja, Ulvilassa tämä toisi n. miljoonan
voiton toteutuessaan.
- Asiakassetelit otetaan käyttöön vuosina 2020 ja 2021
- Jokainen valitsee hoitopaikkansa, josta haluaa saada palveluja. Kaikki ovat
saman hintaisia asiakkaalle paikasta riippumatta. Puolen vuoden päästä voi
vaihtaa halutessaan.

- Maakunta valitsee paikat/ laitokset, joista asiakas sitten valitsee setelillään.
- Henkilökohtainen budjetti on tulossa jokaiselle.
- Jokaisen tulee muistaa, että on sitten tehnyt minkä valinnan vain, niin 112
tulee aina saada apua kiireellisissä asioissa.
Kaikki kiittelivät selkeästä ja hyvästä esityksestä, oltiin oikein tyytyväisiä.
- kaupunginhallituksen esittämät asiat: ei muita asioita.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Hyväksyttiin ja todettiin paljon tulleen liitteitä satakunnan neuvostolta.
5. Järjestöjen esittämät asiat
Jouko oli selvittänyt terveyskeskuksesta, että lääkärin jonotusajat ovat 1,5 – 2
kuukautta. Ulvilassa kuuluisi olla 6 lääkäriä, mutta nyt on 2 lääkärin vajaus.
Lääkärit ottavat nykyään myös vähemmän potilaita päivän aikana, näin oli
selvitetty asiaa. Pohdittiin myös kuinka kattavasti terveysasemalla nykyään on
työntekijöitä. Ennen oli erityistyöntekijöitä, jotka tänä päivänä käyvät
todennäköisesti tarvittaessa tai sitten on sovittu tietty päivä. Sovittiin, että
Jouko puheenjohtajana soittaa sosiaalipalveluiden johtajalle Levosen Marille ja
tiedustelee sosiaalityöntekijöiden läsnäolosta Ulvilassa.
6. Muut asiat
Verinäytteisiin liittyen on tullut vastaus Pirjo Mäkilältä, pöytäkirjan liite.
Vastauksen perusteella todetaan, että kotihoidon työntekijä tekee arvioinnin
siitä pystyykö asiakas ilman kohtuuttomia vaikeuksia kulkemaan
laboratorioon. Jouko oli puhelimessa Pirjon kanssa keskustellut ja olivat
todenneet, ettei ole oikein rajoittaa asiaa tiettyyn ikään.
Sihteerin pyydettiin kyselemään päivitettyä sote-keskuksen puhelinluetteloa.
Samalla kyseltiin Itäisen alueen puhelintilaus aikaa.
Jarmo Järvenpää toi esille Tiina Toivasen, joka on rakennusinsinööri
vanhustyön keskusliitossa. Häneltä saa korjausneuvontaa puh. 0400 852727 ja
0400 533 573 tai sähköpostitse tiina.toivonen@tetconsulting.fi
Todettiin, että 11.4. olevaan satakunnan vanhusneuvostojen työseminaariin
Liisanpuistossa, ei ole erikseen ilmoittautumista.
Soten muutosjohtaja Terttu Nordman on ilmoittanut, että pystyy 3.5. tulemaan
ja esittelemään tämän hetkistä tilannetta Ulvilan eläkejärjestöille. Paikaksi on
sovittu Ulvilan kaupungintalon valtuustosali klo.13.00-15.00. Sihteeri yrittää
tehdä esitettä ja toimittaa mahdollisimman pian jakoon jotenkin järjestöille.
Ilmoittautuminen kuitenkin tarvitaan kahvitarjoilun vuoksi. Jäsenet toivoivat,
että myös kaupunginjohtajamme osallistuisi siihen, sillä hänellä on niin selkeä

esittämistaito asioista ja ihmiset odottavat tietoa nimenomaan oman kaupungin
näkökulmasta.
7. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo.14.55
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