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Ulvilan vanhusneuvoston kokous
Aika

26.11.2015 klo 14.00–15.27

Paikka

Ulvilan kaupungintalon kokoushuone K1‐2, Loukkurantie 1

Läsnä

Varsinaiset jäsenet:
Erkki Valli
Esko Seppälä
Hilpa Männistö
Jorma Aalto
Jouko Vuohiniemi
Kirsti Valtala
Margit Suominen
Jarkko Sarin (tekn.)
Milla Lappalainen (sote)
Tapani Kankaanpää (kh)

Varajäsenet:
Synnove Raveala
Matti Naskali
Raili Äijälä
Sinikka Molkkari
Sinikka Kuusman
Hannele Pohjavirta
Aino Välimäki
Jarmo Järvenpää
Leena Kivisalo
Leena Jokinen‐Anttila

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jouko Vuohiniemi avasi kokouksen.

2 Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Esityslista hyväksyttiin.
Läsnäolijat todettiin.

3 Projektipäällikkö Niina Holappa Prizztech Oy:stä on kertomassa Hyväksi‐hankkeesta
Projektipäällikkö Niina Holappa Prizztech Oy:stä esitteli Hyväksi‐hanketta. Hyväksi‐
hankkeessa kehitetään arjen hyvinvointiin ja toimintakyvyn rajoitteiden varhaiseen
ehkäisyyn kohdentuvia hyvinvointiteknologian tuotteita, palveluja ja toimintatapoja.
Käyttäjät testaavat tuotteita aidoissa ympäristöissä.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
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5 Järjestöjen esittämät asiat
Keskusteltiin Santran toiminnasta. Vanhusneuvoston jäseneen oli oltu yhteydessä
Santran toiminnan loppumiseen liittyen. Kaupunginhallituksen edustaja kertoi, ettei
Santra ole ollut missään vaiheessa karsintalistalla.
Keskusteltiin aikuisten kerhotilojen vähentämisestä. Kerhotilat on lopetettu
Mynsterin kerhotalosta ja Friitala‐talosta. Hulivili‐päiväkodin tiloihin on tehty
kerhotiloja. Sinne on laitettu ilmanpuhdistimet ja tehostettu ilmastointia. Lisää
parkkipaikkoja on suunnitteilla. Kosteutta on ainoastaan kellarikerroksessa, ei
muualla.
Palvelusetelikäytännöstä kysyttiin jatkuuko se. Puheenjohtaja totesi asian olevan
kiinni budjetista.
Kullaalla
ollaan
lopettamassa
näytteenottoa
vastoin
terveys‐
ja
hyvinvointipalveluiden johtajan Esko Karran lupausta. Näytteenotto loppuu
vuodenvaihteessa. Todettiin että Ulvilan vanhusneuvosto ottaa tiukan kannan että
näytteenoton on säilyttävä Kullaalla.
Puheenjohtaja on saanut puheluita koskien sydänfilmin ottamisen lopettamista
Ulvilassa. Kiireelliset sydänfilmit otetaan toimenpidehuoneessa, mutta kontrolleja ei.
Sydänfilmit olisi pitänyt mennä otattamaan Maantiekadulle, missä on mm. pulaa
parkkipaikoista eikä linja‐autoyhteydet toimi. Puheenjohtaja on laittanut sähköpostia
asiasta SataDiagin johtajalle ja esittänyt, että asia on palautettava käsittelyyn
koska vanhusneuvoston kantaa ei ole kysytty. Asiasta on keskusteltu runsaasti. Itä‐
Porin lähipalvelukeskuksen ja Ulvilan sote‐keskuksen osastonhoitaja Elise Inberg on
ilmoittanut että sydänfilmin otto palautetaan Ulvilaan. Todettiin että Ulvilan
vanhusneuvosto ottaa tiukan kannan että sydänfilmin otto on säilytettävä Ulvilassa.

6 Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Kaupunginhallituksen edustaja kertoi kaupungin taloudellisen tilanteen olevan
huono. Kahden vuoden aikana tullaan vähentämään 50 henkilötyövuotta pois.
Keskusteltiin kiivaasti kaupunginhallituksen ja –valtuuston toiminnasta ja
yhteistyöstä.

7 Muut asiat
Käsiteltiin puheenjohtajan tekemää Ulvilan vanhusneuvoston toimintasuunnitelmaa
vuodelle 2016. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Todettiin että ensi vuonna tehdään
toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys jo keväällä.
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Vanhusneuvoston kokoukset ovat olleet aina parillisen viikon torstaina. Muutettiin
kokouspäivä parittoman viikon torstaiksi päällekkäisyyksien vuoksi. Tammikuun
kokouspäivä on 21.1. klo 14.
Ulvilan kaupungin sivuilla ei ole Ulvilan vanhusneuvoston kokoonpanoa. Pyydetään
Ari Kokkoa laittamaan vanhusneuvoston tiedot kaupungin sivuille ja tekemään linkki
vanhusneuvoston pöytäkirjoihin.
Friitala‐talolla oleva jumppa on erittäin suosittu. Aiemmin pukuhuoneet ja suihkut
ovat olleet käytettävissä, mutta nykyisin ainoastaan miesten pukuhuone on käytössä.
Naisten pukuhuone on ollut lukossa. Todettiin, että naisten pukuhuone on saatava
jälleen käyttöön ja päätettiin että Jarmo Järvenpää hoitaa asian kuntoon isännöitsijän
kanssa vanhusneuvoston puolesta.
Sihteeri kertoi 1.12. toimintansa aloittavasta vanhuspalveluiden kotiuttamistiimistä.

8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jouko Vuohiniemi päätti kokouksen klo 15.27.

Jouko Vuohiniemi
puheenjohtaja

Milla Lappalainen
sihteeri

