
ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 2/2021 

 

Torstaina 27.5. klo 14:00 

Ulvilan kaupungintalon valtuustosali 
 

Läsnä:  

Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: 

Vuohiniemi Jouko pj                    Kuusman Sinikka 

Raveala Synnove                         Tiitinen Raija 

Seppälä Esko                                Naskali Matti 

Rantamäki Airi                            Alhqvist Esa 

Suominen Margit                         Letonsaari Raija 

Valtala Kirsti                                Pohjavirta Hannele 

Manninen Pirjo                            Männistö Hilpa 

Kotolahti Mari (Vapaa-aika )      Särkipaju Harri ( tekn.) 

Heikki Saari ( kh )      Mäntylä Anne 

Kivisalo Leena (perusturva)        Sarin Kirsi 

   

  

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin sekä todettiin läsnäolijat. 

 

3. Järjestöjen esittämät asiat 

Kuultiin eri järjestöjen toimintatavoista koronakevään ajalta. Pakolliset 

hallitusten kokoukset pidetty, mutta muuten oltu yhteydessä etänä, kuten 

puhelimitse kyselty kuulumisia muilta jäseniltä.  

 

Yksinäisyys puhututti ja toiveena oli, että saataisiin tilastoa ikäihmisten 

määrästä Ulvilassa. Kuinka paljon on tilastollisesti yksinäisiä ikäihmisiä ja 

kuinka heitä voitaisiin kohdata sekä tavoittaa esim. puhelimitse. Toivottiin 

vanhusneuvostossa ja eläkejärjestöissä aktiivisuutta järjestää tapahtumia ja 

kokoontumisia. Tällä hetkellä vielä seurataan pandemia tilannetta ja 

ohjeistuksia yleisötapahtumiin. 

 

4. Kaupunginhallituksen esittämät asiat 

Terveyskeskuksen uudisrakentaminen alkaminen, joka ei vaikuta toimintaan eli 

vanhoissa tiloissa pystytään toimimaan rakentamisen ajan.  

Syksyllä pitäisi käynnistyä Kullaan kuljetukset.    



 

5. Muut asiat   

Todettiin satakunnan vanhusneuvoston järjestämän tilaisuuden todella hyvänä 

ja siellä pääsee hyvin keskustelemaan muiden alueiden vanhusneuvoston 

jäsenien kanssa sekä uudet että vanhat jäsenet saavat tärkeää oppia. Pyydettiin 

ehdotuksia aiheista syksyn seminaariin, ehdotamme: 1.työseminaarin 

työskentely ryhmätöiden kautta, jolloin tulee eri kuntien asiat paremmin 

käsiteltyä; 2.SOTE-asioista uusimmat tiedot ja kuinka vaikuttaa jatkossa 

toimintaan; 3.Hyvinvointialueen toimintaan tulee kytkeä maakunnan 

vanhusneuvosto; 4.Kotihoidontyöntekijä määrän turvaaminen ja heidän 

rekrytointi ongelmiin puuttuminen; 5.Omaishoitajien vapaiden järjestämisen 

huolehtiminen ja toteuttaminen; 6.Yksinäisten ikäihmisten, jotka eivät vielä 

hoidon piirissä, niin heidän tavoittaminen tasapuolisesti alueesta riippuen. 

 

Syksyllä aloittaa uusi valtuusto Ulvilassa ja samoin vanhusneuvoston jäsenet 

vaihtuvat, joten ei sovittu syksyn kokousaikoja. Evästyksenä syksylle tuli 

toiveena kuulla seurakunnan diakoneita, jotka varmasti tehneet kovasti töitä 

koronavuosien aikana eli mitä heille kuuluu tällä hetkellä.  

  

 

6. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.14.54. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jouko Vuohiniemi                                 Leena Kivisalo  

     Puheenjohtaja                                        sihteeri 


