ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 7/2018
Perjantaina 26.10. klo 14:00

Kohtaamispaikka Santra, Lauttaranta 7 28400 Ulvila
Läsnä:
Varsinaiset jäsenet:
Sinikka Molkkari
Hilpa Männistö
Esko Seppälä
Kirsti Valtala
Margit Suominen
Synnove Raveala
Jouko Vuohiniemi pj
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

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Hyväksyttiin ja todettiin läsnäolijat. Sihteerillä ei ole postitusosoitteita, eikä
sähköposteja vaan nämä tiedot ovat Niemenmaa Marikalla kaupungintalolla.
Hän lähettää kokouskutsut yleensä. Nyt huomattiin poissaolon haavoittavan
asiaa. Kokouksessa kerättiinkin yhteistiedot sihteerille ja poissa olevilta
otetaan myöhemmin. Palveluohjaaja Taina Tuominen läsnä kohdassa 4.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Hyväksyttiin. Kirjaston tietokoneesta toivottiin vietävän asiaa eteenpäin.
4. Järjestöjen esittämät asiat
Puheenjohtaja kertoi Santran historiaan liittyen, kuinka järjestöt siirtyivät
sinne. Ennen järjestöt kokoontuivat Kaskelotissa, mutta kun koulut tarvitsivat
tilat, niin oli luontevaa siirtyä Santraan. Ainoastaan Seniorit kokoontuvat
Koulukujalla olevassa kiinteistössä ja Kullaan eläkeläiset Kullaankodolla.
Vuorot ja kellon ajat sovitaan aina vuodeksi eteenpäin. Aamupäivän santrassa
on omaa toimintaa, mutta iltapäivisin on järjestöille käytössä. Järjestöt eivät
maksa vuokraa, mutta tuovat esim.kahvia tai jotain toimintaa vastineeksi
käytöstä.

Santran toiminnan pääasialinen vastuu on Lahdenperä Maritalla, joka on
tiistaista torstaihin paikalla. Palveluohjaaja Tuominen Taina on vuodesta 2016
vastannut toisena henkilönä Santran toiminnasta ja hän on maanantaina sekä
perjantaina paikalla. Vapaaehtoiset pääasiassa järjestävät Santran toiminnan ja
tiistaisin on seurakunnanpäivä sekä yhtenä päivänä viikossa käy
fysioterapeutti. Santra on auki klo. 9.30-13.30 ma-to ja pe klo.9.00-13.00.
Viikko-ohjelma on Ulvilan seudussa ja Santrassa näkyvillä.
Puheenjohtajamme oli Santrassa kertomassa vanhusneuvostosta ja oli sopinut,
että pöytäkirjat ovat siellä kansiossa nähtävillä. Hän on toimittanut tämän
vuoden pöytäkirjat Tainalle ja jatkossa sihteeri laittaa sähköpostitse
pöytäkirjan.
Eräs jäsen toi huolen kotona asumisesta ja kotihoidon siinä tukemisesta.
Häneen oli ollut yhteydessä henkilö, joka tarvitsisi enemmän kuin kolme
käynti päivässä. Tämä henkilö on pakotettu muuttamaan laitokseen vaikka
haluaisi olla kotona, koska ei saa useampaa kotihoidon käyntiä. Pyydettiin
jäsenen kertomaan hänelle, että ottaa puheeksi kotihoidon vastuuhoitajansa
kanssa asian heti ja pyytää arviointikäyntiä palvelusuunnitelmansa
päivittämiseksi. Kotihoito voi maksimissaan käydä yhdellä asiakkaalla 3-4
kertaa/ pvä. ja tarvittaessa yöhoidon käynti. Asiakkaiden asiat tulee pohtia
ammatti-ihmisten kanssa ja tehdä yksilöllinen hoitosuunnitelma. Joskus
laitoshoito tulee pakosti ainoaksi vaihtoehdoksi, jos ei ole läheisiä tukena.
5. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Lomaviikon vuoksi ei edustajia paikalla.
6. Muut asiat
Kiiteltiin, että kirjastolla annetaan opetusta tietokoneen käyttöön.
Kiiteltiin myös, että Friitalan osuuspankin oveen on tullut automaattinen avaus.
Puheenjohtaja pyysi, että seuraavaan kokoukseen jokainen miettii sopivia
kysymyksiä pankinjohtajalle.
Toivottiin tilastotietoja Ulvilalaisista ikäihmisistä naiset/miehet. Huoli
yksinäisistä ikäihmisistä eli saako kaikki tarvittavat tiedot olemassa olevista
palveluista.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.36
Jouko Vuohiniemi
Puheenjohtaja

Leena Kivisalo
Sihteeri

