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ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleeksi.
Sovittiin, että ensin annetaan puheenvuorot kutsutuille henkilöille ja sen
jälkeen käydään kokousasioita.
2. Pankinjohtaja Ville Aalto-Setälä keskustelemassa ajankohtaisista asioista
Ulvilaan liittynen ja jäsenten esittämiä kysymyksiä.
Kassapalvelut Ulvilan Osuuspankissa tulevat muuttumaan 1.1.2019 niin, että
pankki on auki maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo.10.00-16.30.,
mutta tiistaina ja torstaina suljettu.
Keskustelu oli aktiivista ja mm. maksuautomaatin poistaminen pankin eteisestä
ihmetytti, tätä asiaa pankinjohtaja lupasi tarkistaa vielä, sillä syynä poistoihin
on ollut asiakkaiden netissä maksamisen lisääntyminen. Ikäihmiset eivät ole
monikaan siirtyneet nettipankin käyttöön ja on vielä ihmisiä, joilla on
pankkikirja. Pankkikirjan omistaja voi maksuautomaatilla maksaa laskujansa.
Ottoautomaatilla jos toimintahäiriötä, niin voi ilmoittaa pankkiin ja he
delegoivat asiaa eteenpäin. Pankista ei pystytä muuten auttamaan, koska ei ole
osuuspankin omistama.
Kirjaston henkilökunta on auttanut avuliaasti koneella pankkiasioita hoitavia,
ongelmana on tietty avainlistan antaminen ulkopuolisen käyttöön. Pankin
puolesta näin voi toimia, kun on itse mukana ja antaa toisen auttaa
vapaaehtoisesti.

Lisäksi kuulimme kuinka muutokset ovat vaikuttaneet pankkikonttoreiden
vähentämiseen.
Keskusteltiin SENK:n tekemästä aloitteesta, koskien pankkiautoa. Ongelmaksi
tulee muodostumaan turvallisuus, jos autossa on käteistä rahaa. Autossa voisi
kyllä pankkikirjalla maksaa laskuja.
Digineuvonnasta keskusteltiin, että Ulvila ollut hankkeessa mukana ja
toimintaa kiiteltiin. Pankki on myös pitänyt neuvontatilaisuuksia, mutta nämä
eivät ole kiinnostaneet ihmisiä. Ehdotuksena tulikin pankin ja kirjaston
yhteistyön kehittäminen. Pankki miettii asiaa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä
Johanna Jyrkiseen myöhemmin.
Edunvalvontavaltuutus auttaa asioiden hoidossa, puolison tai läheisen voinnin
heiketessä. Maistraatista saa tarvittaessa tietoa asiasta, mutta myös pankistakin
neuvotaan.
Pankkikortilla voi nostaa kaupankassalla käteistä. Lisäksi on pikamaksu
mahdollisuus, joka ensi vuonna nousee 50 euroon. Tärkeää onkin tällöin
säästää kuitit ja laskea menot, jolloin tilinseuranta helpottuu.
3. Ulvilan sivistys- ja hyvinvointijohtaja Vepsä Kimmo on alustamassa
keskustelua ”senioriväestön hyvinvoinnin edistäminen/ vanhusneuvosto”
Aluksi keskusteltiin parityönä mitä toiveita/tarpeita olisi Ulvilassa.
Ehdotukset:
 ulkoilutusapu ikäihmisille
 kotihoitajia lisää
 kuljetuspalvelua
 kullaalaisia helpottamaan pikkubussin kulku
 senioripalsta Ulvilan seutuun, johon hyvinvointijohtajamme tai joku
muu kirjoittaisi asioita
 toivottiin ikääntyvien yksin asuvien tavoittamista kotoa
vanhusneuvoston jäsenillä huoli heistä
Pappilanlammen palvelutalossa on kerran kuukaudessa tanssit, joissa oikeat
soittajat paikalla.
Lisäksi saimme kattavan esityksen tämän päivän opetusmaailmaan liittyen.
Mielenkiintoisesti kehitys on muuttanut asioita ja vakuuttavasti vaikutti
hyvältä.
4. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Hyväksyttiin ja todettiin läsnäolijat.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Hyväksyttiin korjauksella Santran toiminnan pääasiallinen vastuu on
Lahdenperä Maritalla, joka on tiistaista torstaihin paikalla. Tämä korjaus on
jo tehty Santrassa ja netissä olevaan pöytäkirjaan.
Lisäksi Ulvilan arkistonhoitajan Forsten Timon kanssa on sovittu, että jatkossa
kun pöytäkirja on seuraavassa kokouksessa hyväksytty. Allekirjoitetaan ja
jätetään hänelle. Sihteeri on toimittanut 29.11.2018 puuttuvat pöytäkirjat
puheenjohtajien ja sihteerin allekirjoituksilla arkistoitaviksi.
6. Järjestöjen esittämät asiat
Diabetesliiton toiveesta tapahtuma siirtyy.
Kirjaston kone on nyt toiminut hyvin ja toivotaan kirjaston sekä pankin
yhteistyön kehittymistä.
7. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Budjetin teko on menossa. Attendon kanssa Ulvila tulee tekemään sopimuksen
joulukuussa. He tekevät Friitalan Hovi nimisen senioritalon, johon tulee 43
asuntoa.
8. Muut asiat
14.12.2018 Porin perusturvan auditoriossa on Palvelulupaus-seminaari
klo.10.15-15.00. Aamupäivän osioon voi kiinnostuneet osallistua näin on
satakuntaliiton sihteeri Ulla Koivula asian välittänyt. Hän on myös välittänyt
Avoimen hallinnon tiskillä Hyvä ikä-messuilla Helsingissä järjestetyn kyselyn
vastaukset. Liite on pöytäkirjan mukana.
Kevään työseminaari 10.4.2019 klo.9.00-15.00 Hotelli Scandicin tiloissa
tiedoksi kalenteriin.
8.11.2018 aloittanut Ulvilan ikäpiste Satrassa, se on parittomalla viikolla
torstaina klo.13.00-15.30. Paikalla on tällöin lähihoitaja Silvennoinen Urpu ja
hän vastaa numerosta 044 701 9013. Santran numero on 044 701 0415.
Ensi vuoden kevään kokoukset: 31.1., 28.2., 28.3. ja 25.4.. Klo.14.00 alkaen
ellei toisin mainita kokouskutsussa.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.15.42

Jouko Vuohiniemi
puheenjohtaja

Leena Kivisalo
Sihteeri

