
ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 1/2020 
 
Torstaina 30.01. klo 14:00 
Ulvilan kaupungintalon kokoushuone K1-K2 
 
Läsnä:  
Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: 
Vuohiniemi Jouko                       Kuusman Sinikka 
Raveala Synnove                         Tiitinen Raija 
Seppälä Esko                                Naskali Matti 
Rantamäki Airi                            Alhgvist Esa 
Suominen Margit                         Letonsaari Raija 
Valtala Kirsti                                Pohjavirta Hannele 
Manninen Pirjo                            Männistö Hilpa 
Kotolahti Mari (vapaa-aika)        Kumpula Olli-Pekka (tekn) 
Heikki Saari ( kh )      Mäntylä Anne 
Kivisalo Leena (perusturva)        Sarin Kirsi 
   
Pöytäkirja 
Ulvilan uusi kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka esittäytyi kokouksen alussa. 
Kannusti ottamaan yhteyttä tarvittaessa ja tulee mielellään tarvittaessa 
kokouksiimme. Hänen puhelin numeronsa 044 3438 250. 
 

1. Kokouksen avaus  
Edellisen kauden sihteeri Kivisalo Leena avasi kokouksen klo.14.14 ja 
todettiin puheenjohtajien puuttuvan kokouksesta. Yksimielisesti päätettiin 
sihteerin toimivan myös puheenjohtajana. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen 
Hyväksyttiin ja todettiin läsnäolijat. Korjattiin, että Kotolahti Mari edustaa 
vapaa ajan puolta. Hän muistutti, että jos kaivataan teknisen puolen 
asiantuntemusta, niin pitää muistaa pyytä heidän edustaja paikalle. Kumpula 
Olli-Pekka vanhusneuvoston varajäsen on siirtynyt muualle töihin, joten hänen 
paikalleen kaupunki valitsee uuden jäsenen. 

 
3. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta kausille 2020-

2021 
Puheenjohtajaksi valittiin Vuohiniemi Jouko ja varapuheenjohtajaksi Raveala 
Synnove sekä sihteerinä jatkaa perusturvan edustaja. 

 
4. Järjestöjen esittämät asiat 

Kansalliset seniorit pitää oman tilaisuuden saattohoidosta, johon tulee 
Diakonialaitokselta puhuja. Lupasivat tuoda asiaa myös vanhusneuvoston 



kokoukseen tilaisuuden jälkeen. Kansalliset seniorit toiminta on aktiivista tällä 
hetkellä. Heillä on ollut mm. Karpalopisteen edustaja esittelemässä tuotteitaan. 
Toivomuksena tuli heiltä, että pyydettäisiin vanhusneuvoston kokoukseen 
geriatri Salonoja Maritta puhumaan terveydenhuollosta yleisesti ja 
ajankohtaisista asioista. 

 
5. Kaupunginhallituksen esittämät asiat 

Ikäihmisten jumpat jatkavat aktiivista toimintaa ja Mari lupasi tiedustella 
Kullaan ohjaaja tilannetta. 
 
Vepsä Kimmo oli kertonut, että Kullaan kuljetus alkaisi syksyllä ja aktivoisi 
koulukuljetuksen tähän, joka huolehtisi siitä. Kaupungin oma autokalusto tähän 
liian heikkoa. 
 

6. Muut asiat   
Ulvilan terveyskeskus on saanut sosiaalipuolelle puolikkaan työntekijä 
lisäyksen. Lisäksi on tullut tietona, että lääkäritilanne olisi nyt hyvä Ulvilassa. 
Kaikille tiedoksi, että terveyskeskuksessa alkaa uniryhmä, jos osallistuja 
vähintään 5 henkilöä.  
 
Santraan kaivattiin videotykkiä, jolla voisi näyttää mm. jumppia. Keskusteltiin 
asiasta ja oletettiin eri yhdistyksillä olevan omia videotykkejä. Selvitetään 
asiaa Santran kanssa. 
 

          Kevään kokousajat ovat 27.2., 27.3. ja 7.5.. Kokoukset alkavat aina kello  
          14.00, ellei kokouskutsussa toisin mainita.  
                      
           Tiedoksi annettiin vuoden 2019 toimintakertomus ja toimintasuunnitelma  
           vuodelle 2020 hyväksyttiin.  
           Perusturvassa on vuoden alusta lähtien toiminut uusi perusturvajohtaja Sanna  
           Mustajoki-Kunnas. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.14.55 

 
 
 
Leena Kivisalo  

     Puheenjohtaja/ sihteeri 


