
ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 1/2021 

 

Torstaina 11.11. klo 14:00 

Ulvilan kaupungintalon valtuustosali 
 

Läsnä:  

Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: 

Vuohiniemi Jouko                           Letonsaari Raija  

Seppälä Esko                                   Naskali Matti 

Pohjavirta Hannele                          Virta Veikko 

Rantamäki Airi                                Varjus Arja                       

Saari Heikki                                     Tiitinen Raija                                 

Männistö Hilpa                                Manninen Pirjo                             

Kotolahti Mari (Ulvilan kaupunki) Särkipaju Harri  

Pukkila Heikki (kh)         Syväkuru Petri 

Kivisalo Leena (Porin perusturva)         

   

  

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä 

 

Edellisen toimikauden puheenjohtaja Vuohiniemi Jouko avasi kokouksen. 

Läsnäolijoiden toteaminen esittäytymällä. Edellisen toimikauden kokous 

2/2021 pöytäkirjan allekirjoitus. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin 

 

3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2022-2023 

 

Puheenjohtajaksi valittiin Vuohiniemi Jouko äänestyksellä äänin 6-3 

toimikaudeksi 2022-2023 ja varapuheenjohtajaksi valittiin Saari Heikki 

yksimielisesti. 

  

4. Sihteerin valinta toimikaudeksi 2022-2023 

 

Sihteerin valinta siirtyy seuraavaan kokoukseen ja edellisen toimikauden 

sihteeri Kivisalo Leena toimii niin kauan, että uusi saadaan valituksi. 

 

 

 



5. Järjestöjen esittämät asiat 

 

Länsi-suomen osuuspankin Ulvilan konttori on ilmoittanut, että jatkossa tulee 

poistumaan maanantain aukiolopäivä ja näin ollen ainoastaan torstaina konttori 

on auki asiakkaille ilman varausta. Koska ikäihmiset pääasiassa käyttävät 

konttorin palveluita, tulee muutos koskemaan ennen kaikkea heitä. Asiasta 

päätettiin tehdä osuuspankille kirje ja ilmoittaa, että Ulvilan vanhusneuvoston 

mielipide on, että 2pv/vko olisi minimi aukiolopäiviä. 

 

Kullaan ikäihmisten kuljetuspalvelu ei ole Ulvilassa alkanut, kaikista 

lupauksista huolimatta. Ehdotettiin, että kaupunki neuvottelee linja-

autokuljetuksien kanssa, joten ei olisi pakko yhdistää asiaa koulukuljetuksiin. 

Asiasta tehdään uusi esitys kaupungille. 

 

Kullaalta haluttiin antaa positiivista palautetta kaupungille, kun Koskin 

koululle on saatu tiistai aamupäiviin jumppa. Kävijöitä on n.10-15/vko. 

 

Senioreissa vapaaehtoisten toiminta alkanut aktiivisena. Tiitisen Raijalta saa 

toiminnan järjestämiseen suunnitellun rungon, jota voi hyväksi käyttää oman 

suunnittelussa. Ulkoiluttamiseen he ovat panostaneet ainakin Ulvilan alueen 

yhdessä yksikössä. 

Yhteistyötä kaivattiin Ulvilan vanhusjärjestöjen kesken. 

  

 

6. Kaupunginhallituksen esittämät asiat 

 

Ulvilan SOTE-keskuksen hankesuunnitelman esittelytilaisuus pidetään 

vaikuttajatoimielimille valtuustosalissa tiistaina 16.11.2021 klo 14. 

Tilaisuuden kesto n. 1,5 h., johon liittyen oli materiaalia kokouksessa 

saatavilla. 

 

 

7. Muut asiat  

 

Puheenjohtaja lupasi ilmoittaa itsensä Satakunnan vanhusneuvoston 

varajäseneksi, joka paikka Ulvilalla on ollut ja meillä se on ollut 

puheenjohtajan paikka.  

 

Ikäyställisen kunnan markkinoinnista Ulvilan kohdalta selvitetään, sillä nyt 

monet kunnat ja kaupungit näin tekevät.  

 

 

 



Porin perusturvan Ikäystävällisen Pori-hankkeen hankevastaava Riikonen 

Marjut on ollut yhteydessä ja pyytänyt yhdyshenkilöä, jonka kanssa teamsin 

avulla sopii ensi kevään iäkkäiden kansalaisraadin asioista. Pohjavirta Hannele 

valittiin tähän tehtävään ja sihteeri lupasi laittaa tiedoksi Riikoselle. 

 

Iäkkäiden palveluiden asiakasohjaus 1.6.-21 alkaen puhelimitse 044 701 

0328 ma-pe klo.8.30-15.30. Näin keskitetysti saa yhdestä paikasta tietoa, 

ohjausta ja neuvontaa. 

 

Case manager-toiminta käynnistynyt Porin perusturvassa. Toiminta on 

tarkoitettu paljon palveluita tarvitseville asiakkaille. Tavoitteena on, että 

toimitaan asiakaslähtöisesti monialaisessa yhteistyössä. 

 

Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palveluiden suunnitelma on vuoteen 

2023 päivitetty.  

 

Kotihoidossa on aloitettu teknologiavastaavien koulutus kotihoidon 

työntekijöistä, pilottina viedään asiakkaille videovastaanottimia. Tällä pyritään 

vähentämään fyysisiä käyntejä, mutta vastaavasti lisäämään yhteydenottoja ja 

turvata näin asiakkaisiin yhteys. 

 

Jouluruokailu tänä vuonna järjestetään jäsenille joulukuun kokouksen 

yhteydessä. 

 

Kokousajoista sovittiin, että jatkossa olisi kokouspäivät keskiviikkoja ja 

parittomalla viikolla. 
  
  

8. Kokouksen päättäminen  

Klo. 14.53 kokous päätettiin 

 

  

 

 

 

Jouko Vuohiniemi Leena Kivisalo    

 

puheenjohtaja                                                                    sihteeri 

 


