
ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 7/2019 
 
Torstaina 24.10. klo 14:00  
Ulvilan kaupungintalon kokoushuone K1-K2 
 
Läsnä:  
Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: 
Sinikka Molkkari    Jorma Aalto 
Hilpa Männistö    Raili Äijälä  
Esko Seppälä                               Matti Naskali 
Kirsti Valtala    Hannele Pohjavirta 
Margit Suominen                        Aino Välimäki  
Synnove Raveala                         Raija Tiitinen   
Jouko Vuohiniemi pj   Sinikka Kuusman 
Olli-Pekka Kumpula (tekn.)   Jarmo Järvenpää  
Leena Kivisalo (sote)   Kirsi Sarin 
Heikki Saari ( kh )     Anne Mäntylä 
 
Kokouksen alussa Ulvilan apteekkari Mikko Vänni kertoi ajankohtaisia asioita, jotka 
koskettavat Ulvilan apteekkia. Ulvilan apteekilla on suunnitteilla muutto K-kauppa 
Hansan tiloihin. Apteekkari toivoi, että miettisimme toiveita apteekille ja mielellään 
kuulisi niitä. Muutto poistaa ulko-ovi ongelman ja tulevaan on esteetön kulku. Lisäksi 
on ollut mietintänä autokaista eli autolla voisi ajaa apteekin viereen ja apteekin 
seinässä olevasta luukusta voisi apteekin henkilökunnalta pyytää apteekki tuotteita. 
Aukioloaikoihin ei ole tulossa muutoksia. 
 
Apteekkari kertoi myös Porin perusturvan kilpailuttaneen koneellisen annosjakelun 
koskemaan kotihoidon asiakkaita. Ulvilan apteekki on valittu Ulvilan alueen 
kotihoidon asiakkaiden lääkehoidosta vastaamaan. Asiassa on vasta siirtymävaihe 
menossa ja asiakkaiden tiedotus. Koneellisessa lääkepussijakelussa asiakkaat 
hankkivat ja maksavat ainoastaan kahden viikon lääkkeet kerralla. Jakelusta 
aiheutuvat kustannukset maksaa perusturva, joten asiakkaille ei tule ylimääräisiä 
kustannuksia. 
 
Lisäksi puhuttiin lääkekatosta, joka on 572€ tällä hetkellä. Kela informoi asiakasta, 
kun lääkekatto on täyttynyt. Kela seuraa myös apteekin myytäviä reseptilääkkeitä, jos 
apteekki myy liian aikaisin asiakkaan resepttilääkkeitä, tulee siitä sanktiomaksu 
apteekille. 
 
 
 
 
   



PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus  
puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen 
Hyväksyttiin ja todettiin läsnäolijat 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen 

Hyväksyttiin 
 

4. Järjestöjen esittämät asiat 
Puheenjohtaja toi muistutuksen, että Ulvila voisi täyttää ikäyställinen kunta 
kriteerit, asiasta löytyy THL:n sivulta lisää. Meillä on esteetön liikkumis 
mahdollisuus, jumpat, santra, saatavia palveluita löytyy hyvin. Hänestä asiaa 
voisi kaupunginhallitukselle esittää. 

 
5. Kaupunginhallituksen esittämät asiat 

Budjetin teko menossa 
 

6. Muut asiat   
Pyydettyä kullaan eläkeläisten vastausta kullaan reittiajoa varten ei vielä saatu 
vaan jäämme vielä odottelemaan. Heiltä tuli kysymyksiä meille, mutta 
tärkeintä olisi nyt saada tieto kullaalaisten toiveista, jonka pohjalta voidaan 
alkaa valmistelemaan asiaa. 
Kullaalla toivotaan omaa jumpan vetäjää, tilat heillä on jo käytössä ja olisi 
kävijöitäkin. Toivottiin, että selvitetään asiaa vapaa ajan puolelta. 
 
Vuosille 2020-2021 jäsenet vanhusneuvostoon on valittu. Kutsu Ulvilan sote-
keskuksen hankesuunnitelman esittelytilaisuuteen Ulvilan kaupungintalolle on 
tullut kaikille. 
Santran luiska on valmistunut ja sähköovea sekä kaiteita odotellaan vielä.  

 
7. Kokouksen päättäminen 

Klo.15.05 puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 

  
 
 

 
Jouko Vuohiniemi                                                           Leena Kivisalo 
Puheenjohtaja                                                                   Sihteeri 


