
ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 2/2020 
 

Torstaina 27.02. klo 14:00 

Ulvilan kaupungintalon kokoushuone K1-K2 
 

Läsnä:  

Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: 

Vuohiniemi Jouko pj                   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)                   

Heikki Saari ( kh )      Mäntylä Anne 

Kivisalo Leena (perusturva)        Sarin Kirsi 

   

 
PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen 

 

2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen 
Hyväksyttiin esityslista ja todettiin läsnäolo prosentti todella hyväksi. 

Hyväksyttiin edellinen kokouspöytäkirja ja samalla hyväksyttiin 

varapuheenjohtajaksi Raveala Synnove. 

 

3. Järjestöjen esittämät asiat 
Eläkejärjestö Kansalliset Seniorit oli pitänyt saattohoitotilaisuuden, jossa oli 

ollut puhumassa Porin Diakonialaitoksen toimitusjohtaja Keltto Aku. Heille 

sovitaan 7 vuorokauden jakso saattohoitoon, jonka jälkeen neuvotellaan jatkoa 

tarvittaessa. Heillä on psykologi käytettävissä omaisia varten. Heidän asunnot 

ovat vuokrattavissa, mutta ei myytävissä. Tiukkaa heillä on nykyään ollut, kun 

Porin kaupunki on tehnyt päätöksen, ettei saattohoitoon enää lähetetä asukkaita 

heille.  

 

4. Kaupunginhallituksen esittämät asiat 

Kaupunginhallituksen edustajaa ei kokouksessa ollut, mutta käsiteltiin asiaa, 

joka koski Kullaan alueelle saatavaa liikunnanohjaajaa. Toiveena on ollut, että 

Kullaan alueella asuvat ikäihmiset saisivat myös ohjattua jumppaa. Heillä on 

ryhmä ja paikka Koskin koululla, mutta ohjauksesta on vastannut aina joku 



omasta ryhmästä. Mari tiesi kertoa, ettei tällä hetkellä ole resurssia antaa 

työntekijää. Päädyttiin, että tehdään esitys kaupunginhallitukselle tästä. 

 

5. Muut asiat   
          Seuraava kokous on 27.3. Santrassa, johon osallistuu geriatri Salonoja Maritta.  

          Hän tulee puhumaan vanhustenhoidon tulevaisuudesta. 

 

          Päätettiin selvittää satakunnan vanhusneuvoston ohjeistuksen mukaan  

          ruokahävikin käyttö Ulvilan kouluissa sekä kauppojen ruokahävikit. 

           

          Kullaan eläkeläisiä kehotettiin olemaan yhteydessä Hokkanen Anna kirjasto. 

          Kirjastolta tullaan mielellään neuvomaan digiasioissa ikäihmisiä. 

 

           Mari on lähettänyt kutsut eläkejärjestöihin, tulla 5.3. kaupungintalolle 

           miettimään yhteisiä retkiä, kulttuuripäivää, ym.. 

        

          Satakunnan vanhusneuvoston järjestämä kevään työseminaari on 4.5. klo.8.30- 

          15.30 virkistyshotelli Yyterissä. 

 

          Porin vanhusneuvosto juhlii 20-vuotisjuhlaa 4.4. Lyseon juhlasalissa klo.13.00- 

           

 

6. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.14.30 

 

 

 

 

 

 

Jouko Vuohiniemi                                                             Leena Kivisalo 

Puheenjohtaja                                                                     Sihteeri 

 

 


