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Vuohiniemi Jouko pj                    Kuusman Sinikka 

Raveala Synnove                         Tiitinen Raija 

Seppälä Esko                                Naskali Matti 

Rantamäki Airi                            Alhqvist Esa 

Suominen Margit                         Letonsaari Raija 
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Kotolahti Mari (Vapaa-aika )      Särkipaju Harri ( tekn.) 

Saari Heikki ( kh )      Mäntylä Anne 

Kivisalo Leena (perusturva)        Sarin Kirsi 

   

PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Vuohiniemi avasi kokouksen. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 

Läsnäolijat todettiin. 

 

3. Järjestöjen esittämät asiat 

Puheenjohtaja oli ollut aiemmin tänään SENK:n kokouksessa, jossa oli 

keskusteltu kuljetuspalveluista varsinkin maaseudulla. Tähän liittyen päädyttiin 

laittamaan kysely Ulvilan kaupungille, että missä vaiheessa Kullaan alueen 

kuljetusasia on. Onko viime vuonna kerrottu kilpailutus tehty syksyllä ja 

liittyikö tähän Kullaan alueen vanhusväestön kuljetus? Tietysti koronalla on 

vaikutusta ja nuoret eivät voi kulkea samalla kyydillä kuin iäkkäät henkilöt. 

Päädyttiin myös, että asia voisi lähteä nimenomaan kokeilutyyppisesti. 

Edellisenä päivänä tulisi soittaa tiettyyn numeroon ja ilmoittautua kyytiin, näin 

saataisiin selville, onko palvelulle oikeasti tarvetta. Tiedotusta asiasta tulisi 

laittaa Ulvilan seutuun ja eläkejärjestö huolehtisi omalta osaltaan tiedotuksen. 

 

4. Kaupunginhallituksen esittämät asiat 

Kuultiin talousterveiset ja investointisuunnitelmia, terveyskeskuksen kohdalla 

tämä vuosi on suunnitteluvuosi. Lisäksi on kunnallisvaalivuosi ja virallisen 

äänestyspäivän pitäisi olla 18.4. ja sitä ennen ennakkoäänestykset. Helmikuun 



aikana on vielä tulossa viralliset ohjeet tähän liittyen ja turvallisuuskysymykset 

mietityttävät kaikkia. 

 

5. Muut asiat  

Sovittiin, että kokousmateriaalin lähettäminen jatkuu entisellään eli sähköisesti 

kaikille niille, joiden sähköpostiosoite tiedossa ja postitse heille, jotka 

ilmoittaneet sen osoitteekseen.  

 

Kevään kokoukset sovittiin alustavasti 25.3. ja 29.4., paikkana todennäköisesti 

valtuustosali, jos vapaana. 

 

Toimintakertomus vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

hyväksyttiin. Nämä olikin jo pitänyt lähettää Satakunnan vanhusneuvostolle 

tiedoksi tammikuun aikana. 

 

Paljon materiaalia oli kokouskutsun mukana tullut, näistä ei keskustelua 

isommin syntynyt. Satakunnan vanhusneuvoston ja kansanedustajien 

tapaamisen muistiosta kommentoitiin ja pidettiin asiaa hyvänä.   

 

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat satakunnan vanhusneuvoston 

järjestämään maakunnalliseen teams-kokoontumiseen tammikuussa. Jokaisella 

oli oma esittelykertansa ja puheenjohtajamme oli pitänyt meidän esittelymme 

napakasti, kuten ohjeessa oli 5min/ neuvosto. Kokouskutsun mukana tuli 

kooste myös tästä. 

 

Yksinäisyydestä nousi puhetta ja varsinkin ikäihmiset, jotka eivät pääse 

liikkumaan. Omaisten, läheisten ja naapureiden sekä vapaaehtoisten merkitys 

varmasti korostunut korona vuonna. Sihteeri jakoi esitteitä KotiTV:stä tämä on 

nyt tammikuussa alkanut ja kestää kesäkuun loppuun, se tarjoaa joka arkipäivä 

klo.11.00-13.00 välisen ajan arkiliikuntaa ja muistikuntoutusta sekä 

kulttuuriosion. Antenni-tv:n kanavapaikka on 33 ja DNAn kaapeli-tv:n 

kanavapaikka on 66. Tämä on satakunnassa osana Satasoten pilottia.  

 

6. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.14.56. 

 

  

 

 

 

 

Jouko Vuohiniemi                                           Leena Kivisalo  

     puheenjohtaja                                                  sihteeri 


