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PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Vuohiniemi avasi kokouksen. Sihteeri pahoitteli, kun
kokouskutsuun jäänyt väärä päivä.
2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Hyväksyttiin ja todettiin läsnäolijat
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Hyväksyttiin ja todettiin edellisen kokouksen aloite toteutunut, kun Ulvilan
seudun toimittaja haastatteli ennen kokousta ja otti valokuvan edustajista.
Muistutettiin, että Santrassa ja kirjastossa voi käydä lukemassa Ulvilan seutua,
jollei itselle tule.
4. Järjestöjen esittämät asiat
Jouko oli omassa järjestössään ottanut esille pankkiasioiden ongelmat. Pankit
on auki vain hetken päivällä, jolloin asiointi on vaikeutunut. Kauppojen
kassoilta voi nostaa käteistä, mutta ei pankkikirjalla. Joillakin ihmisillä on vielä
ainoastaan pankkikirja käytössä. Nyt heiltä on mennyt eteenpäin ehdotus
pankkiautosta. Pankit puhuvat vakuuden antamisesta toiselle henkilölle, joka
hoitaisi pankkiasiat, mutta koska on ollut väärinkäytöksiä, ei monikaan halua
antaa omia tietoja ulkopuoliselle. Kaikki jäsenet kannattivat pankkiautoa ja

toivoivat Ulvilan seudun jutussakin mainittavan tästä. Vanhusneuvosto seuraa
tilannetta kuinka asia etenee.
Terveyskeskuksen tiloissa on koettu olevan kovin hiljaista, mutta silti ei saa
aikoja lääkäriin. Aikaisemmin on mainittu, että 8 virkaa on joista 6 täytettynä.
Lisäksi olemme kyllä kuulleet lääkärien toimenkuvasta eli erilaisten todistusten
kirjoittamiseen menee aikaa myös.
Porin perusturvan vanhustenhoidon laitoksissa on otettu pilottina käyttöön
yksityinen Doctagon lääkäripalvelut ensi vuoden helmikuun loppuun asti.
Yksiköllä on 24/7 lääkäri yhteys puhelimitse ja kolmen kuukauden välein
käyvät kierrolla yksikössä. Lisäksi joka viikko on puhelinsoittoaika lääkäriltä.
Tämä luultavasti tuo entisille yksikköjen lääkäreille aikaa muuhun
potilastyöhön.
Keskusteltiin myös valinnanvapauden tuovan mahdollisuuden valita oma
terveysasema, jossa käy. Toivottiin ja kannustettiin käyttämään omaa
terveysasemaa, jos halutaan sen säilyvän alueella. Sillä valitsemalla ihmiset
tuovat rahaa, joka ylläpitää terveysaseman toimintaa.
Keskusteltiin myös kuinka monimutkaista sote-asiat ovat, jos hammashuolto
esimerkiksi menee yhtiölle, toimiiko se enää terveyasemalla vai siirtyykö
toisiin tiloihin. Tällöin taas tulisi vajaakäyttöä terveysasemalle.
5. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Ei edustajia kokouksessa.
6. Muut asiat
Keväällä yritettiin järjestää Sote-tilaisuutta, joka päätettiin kuitenkin siirtää
syksylle. Nyt päädyttiin, että tilaisuus pidetään ensi vuoden puolella, koska
Sote-asiat ovat niin kesken ja epävarmalla pohjalla.
Leena toi tiedoksi, että Ulvilassa oleva vanhainkoti Kullaankoto ei saanut
Ulvilan kaupungin palkkaamaa kesänuoria töihin. Perusteena oli, että Ulvila oli
tehnyt päätöksen, ettei Porin yksikköön taloudellisista syistä palkata nuoria.
Porin perusturva ei tästä tiennyt, joten ei ollut voitu ennakoida asiaa ja laittaa
Porilaisista nuorista hakua. Perinteisesti on ollut monta vuotta, että
Ulvilalainen nuori on saanut kuukaudeksi kesätöitä ja vanhukset ovat päässeet
ulkoilemaan ym. virkistystä. Päätettiin tehdä ehdotus kaupunginhallitukselle,
että Hakalan perintörahoista, jossa mainitaan rahan kohdennettavan vanhusten
virike-ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen sekä nuorten syrjäytymisvaarassa
olevien ohjaustoiminnan tukemiseen. Lisäksi perintöraha kohdennetaan
työpajatoiminnan laajentamiseen ja työttömyyden vähentämiseen. Jarmo
muistuttikin, että työpajalla on paljon miehille töitä, mutta naisille vähemmän.

Jouko ehdotti, että laitetaan ehdotukseemme pyyntö, 2-3 nuoren
palkkaamisesta kesäksi 2018 Kullaankodon asukkaiden virkistystoimintaan.
Ensi syksyn kokoukset ovat 23.8., 27.9., 18.10. ja 29.11. Kokoukset alkavat
aina klo.14.00, ellei toisin kutsussa mainita.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja toivotti hyvää ja lämmintä kesää kaikille. Kokous päättyi
klo.13.44
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