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ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Jouko Vuohiniemi avasi kokouksen ja toivotti sivistys- ja 

hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsän tervetulleeksi ja antoi hänelle ensin 

puheenvuoron. 

 

2. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsän puheenvuoro 

 

Kimmo Vepsä kertoi, että Sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueen 

hoidettaviksi vuoden 2023 alussa. Kunnille jää kuitenkin hyvinvoinnin 

perustehtävät hoidettavaksi edelleen. Siihen liittyen ollaan nyt aloittamassa 

kokeilua ikäihmisten palvelulinjan järjestämisestä. Kokeilujakso kestää kaksi 

kuukautta ja sen jälkeen arvioidaan palvelulinjan tarvetta. Mäkisen bussi 

noutaa matkustajan kotoa mukaan ja kuljettaa Ulvilaan Hansaan. Mukaan 

haluava soittaa Mäkisen bussifirmaan viimeistään edellisenä päivänä klo 12 

mennessä ja varaa paikan bussiin. Matka maksaa 5€ ja se sisältää edestakaisen 

matkan. Hansan kauppias on lähtenyt mukaan hankkeeseen tarjoamalla 

matkustajille lounaan 5€ hintaan ja Ulvilan apteekki on luvannut uusia reseptit 

ilmaiseksi. Asiasta tulee juttu Ulvilan Seutuun ja linjan aloituksesta toivotaan 

myös tiedon etenemistä ns. puskaradiossa. 

 

Kimmo Vepsä kertoi myös Kullaankodon tilanteesta. Hän painotti, että tärkein 

asian päätöksiä tehtäessä on ensin kuulla asukkaita ja heidän omaisiaan ja sen 



jälkeen vasta tehdä päätöksiä. Kullaankotoa ei nyt tässä vaiheessa lakkauteta, 

vaan asia siirtyy uuden hyvinvointialueen päätettäväksi tulevaisuudessa.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

Esityslista hyväksytään ja läsnäolijat todetaan esittäytymällä.  

 

4.  Jäsenten asiat 

 

Hannele Pohjavirta tuo terveiset Ikäystävällinen Pori – hankkeesta. Ulvilassa 

järjestetään iäkkäiden kansallisraati 2.-3.3. Santrassa. Sinne kaivataan yli 75-

vuotiaita osallistujia. Vanhusneuvoston jäseniä pyydettiin viemään tietoa 

eteenpäin ja houkuttelemaan osallistujia mukaan mm. omissa yhdistyksissään. 

Kansallisraatiin mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta mukaan ja 

ilmoittautuminen tapahtuu 21.2. mennessä esitteessä ilmoitetuille henkilöille. 

 

Raija Tiitinen piti puheenvuoron Ulvilan Vanhusneuvoston tilasta ja kertoi 

ajatuksiaan keinoista millä tavalla vanhusneuvosto voisi toimia vanhusväestön 

hyväksi Ulvilassa. Näitä oli mm. kartoitus vanhusväestöstä, median 

hyödyntäminen, esitelmät, tutustumiskäynnit (esim. Hopeapuisto, Hoivatar), 

yhteistyö (srk, lautakunnat, järjestöt), puuttumiset epäkohtiin, aktiviteettien 

esilletuominen, ruohonjuuritason tiedot ns. mutut todellisiksi faktoiksi, 

asennevaikutus, yhteisöllisyys ja naapuriapu, kirjelmät ja kannanotot sekä 

ideariihet. Hän toi myös esille syksyllä olevasta vanhustenviikosta ja toivoi 

sinne vanhusneuvoston järjestävän tapahtumia. 

Päätettiin ottaa vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan näistä toiminnoista 3-6kpl 

mukaan.  

 

Eläkeliiton Kullaan yhdistykseltä terveiset, että järjestivät 2 tapahtumaa 

loppuvuodesta, joissa molemmissa n. 60 osallistujaa. Osallistujat olivat olleet 

mielissään ja iloisia tapahtumista.  

Eläkeliiton Kullaan yhdistys teki vetoomuksen Kullaankodon säilyttämisen 

puolesta. Vetoomus luettiin kokouksessa. 

 

5. Kaupunginhallituksen asiat 

 

Kullaankoto saa jatkaa toistaiseksi ainakin vuoteen 2023 asti. Aluevaltuusto 

päättää sen jälkeen Kullaankodon jatkosta. 

 

Ulvilan Sote-keskuksen suunnitelman eteenpäin viemisestä keskustellaan 

tänään (31.1.2022) valtuuston kokouksessa. 

 

6. Muut asiat  



Täytettiin ja lähetettiin eteenpäin kysely vanhusneuvostoille iäkkäiden 

toimintakyvyn edistämisestä. 

 

Toimintasuunnitelmaan 2022 vuodelle päätettiin lisätä muuta kohta Raija 

Tiitisen puheenvuoron aikana esiin tulleista keinoista toimia 

vanhusneuvostossa vanhusväestön hyväksi. 

 

7. Kokoukset pidetään tästä eteenpäin kuukauden viimeinen maanantai klo 14, 

seuraava kokous 28.2.22 klo 14.00 Valtuustosalissa. 

  

8. Kokous päätettiin klo 15.50.  

 

 

 

 

 

 

 

Jouko Vuohiniemi      Mari Kotolahti 

 

puheenjohtaja       sihteeri 


