ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 1/2019
Torstaina 31.01. klo 14:00

Ulvilan kaupungintalon kokoushuone K1-K2
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
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin
4. Järjestöjen esittämät asiat
Kirjastosta on lainattavissa Tiina Kuopanportin tekemä kirja Edunvalvonnasta
arkikielellä. Suositeltiin lainaamaan kirjaa.
Keskusteltiin pöytäkirjasta, tällä hetkellä tulostetaan Santraan ja Ulvilan
nettisivulta luettavissa, että olisiko tarvetta olla vielä jossain. Toistaiseksi
todettiin riittävän nämä.
Avoterveydenhuollosta toivottiin henkilöä seuraavaan kokoukseen, joka tulisi
kertomaan kuinka toimitaan akuuteissa tilanteissa, kuten virtsatie
tulehduksissa. Kenelle annetaan palveluseteli, että pääsee lääkäriin nopeasti.
Myös Kelan avustuksista olisi toiveena puhuja, mutta todettiin olevan vaikeaa
saada sieltä henkilöä.

Nykyinen vanhustenhoito aiheutti keskustelua. Etsivä vanhustyö olisi tärkeä,
jolloin tavoitetaan myös ne yksinäiset ikäihmiset, jotka eivät kuulu vielä
hoivan piiriin.
Seniori uimahalliliput ovat olleet kovasti suosittuja, mikä on hienoa asia.
5. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Kiinteistöistä käytiin pientä keskustelua. Terveyskeskuksen remontti kiinnosti
ja siihen on tänä vuonna varattu suunnittelurahat.
6. Muut asiat
Eräs jäsen toivoi penkkiä Ulvilan Uotilan alueella Malmitielle. Ikäihmisen on
vaikea liikkua, jos ei välillä pääse istahtamaan. Tähän teknisen puolen edustaja
kyllä totesi heti, että penkit pitäisi olla pultattu maahan, jos halutaan niiden
pysyä paikoillaan ehjinä.
Maaliskuun kokous toivottiin Santraan, joten päivä vaihtuu perjantaiksi 29.3.
klo.14.00. Helmikuun kokous on Sote-keskuksen neuvotteluhuoneessa.
Puhuttiin Ulvilan seudussa olleesta jutusta, joka koski seniorien omaa
juttusarjaa. Sivua julkaistaan 14.2., 14.3., 11.4., 16.5. ja 13.6. lehdessä. Juttuja
voi lähettää 60plus@ulvila.fi osoitteeseen tai soittaa puheenjohtajallemme p.
045 676 4816, myös postitse voi laittaa juttuja osoite: Ulvilan kaupunki 60+sivu PL 77 28401 Ulvila
Vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan lisätään edellä oleva asia, muuten on
kuten viime vuonna.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.02.
Jouko Vuohiniemi
Puheenjohtaja

Leena Kivisalo
Sihteeri

