
ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 2/2022 

 

Maanantai 28.02.2022 klo 14:00 

Ulvilan kaupungintalon valtuustosali 
 

Läsnä:  

Varsinaiset jäsenet:      Varajäsenet: 

Vuohiniemi Jouko pj.                      Letonsaari Raija  

Naskali Matti 

Pohjavirta Hannele                          Virta Veikko 

Rantamäki Airi                                Varjus Arja                       

Saari Heikki                                     Tiitinen Raija                                 

Männistö Hilpa                                Manninen Pirjo                             

Kotolahti Mari siht.(Ulvilan kaupunki) Särkipaju Harri  

Pukkila Heikki (kh)         

Kivisalo Leena (Porin perusturva)         

    

ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. Aluksi pidettiin hiljainen hetki 

edesmenneen vanhusneuvoston jäsenen muistolle. 

 

2. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsän puheenvuoro ”Ulvilan 

ikäihmiset numeroina” 

Puheenvuorossa puhuttiin yleisesti Satakunnan tilanteesta, koska 

kuntakohtaisia tietoja ei ollut saatavilla. Ulvilassa sairastuvuuden indeksi on 

hyvällä tasolla (Ulvilassa 88.0, arvon ollessa 100) ja ikäihmisten liikunta- ja 

terveyspalvelut toimivat Ulvilassa hyvin. Ulvilassa on vuonna 2020 ollut n. 

12500 yli 75 vuotiasta ja Satakunnassa n. 8% tästä ikäryhmästä on  tehostetun 

palveluasumisen piirissä. Keskustelua tuli myös siitä, että mitä eroa on 

palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa ja miettittiin milloin on 

aika siirtyä näiden palveluiden pariin. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Esityslista hyväksyttiin ja läsnäolijat merkittiin. 

 

4.  Jäsenten asiat 

Jouko Vuohiniemi kertoi, että kysely ulvilalaisten ikäihmisten 

terveyspalveluiden saatavuudesta peruttiin, koska Pori ja Rauma päättivät 

etteivät lähde kyselyä toteuttamaan. Näin ollen se peruuntui myös muiden 

osalta. Kyselyn mahdollinen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueen 

hoidettavaksi tulevaisuudessa.  



 

Raija Tiitinen otti puheeksi auraamisen ja sen toimivuuden tai 

toimimattomuuden. Hän kertoi joutuneensa soittamaan kaupungin tekniseen 

toimeen ja pyytämään sopimuksessa olevan alueen auraamista, koska sitä ei 

oltu hoidettu. Auraus oli kyllä hoitunut puhelun jälkeen samana päivänä. 

Päätettiin tehdä lausunto tulevia talvia ajatellen tekniseen toimeen, jotta 

auraukset hoituisivat sovitulla tavalla. 

 

Hannele Pohjavirta kysyi olisiko mahdollista tehdä jokin ohjeistus, miten Kela-

taksin tilaaminen onnistuu ja mistä. Ohjeistus saisi olla sellainen, mitä voisi 

sitten jakaa ikäihmisille ja tietoa tarvitseville. 

Hän kertoi myös iäkkäiden kansallisraadin olevan tulossa tällä viikolla (2.-3.3.) 

ja sinne saatiin maksimimäärä, eli 20 osallistujaa. Enemmänkin olisi 

osallistujia ollut. 

 

5. Kaupunginhallituksen asiat 

Heikki Pukkila kertoi yhdysvesiputken rakentamisesta, jonka kautta saadaan 

vettä Porin vedeltä Ravanin vesilaitoksen korjauksen aikana.  

 

Työttömien työnhakijoiden töihin pääsyä helpotetaan kaupungin apurahalla, eli 

yrityksille ja yhdistyksille maksetaan apurahaa, jotta he voivat palkata 

työttömiä työnhakijoita töihin. Kaupunki tulee apurahalla myös kesätyötä 

nuorille tarjoavia yrityksiä. 

 

Sotealueelle siirtyvää kaupungin omaisuutta on käyty läpi. 

 

Kullaankodon muuttamista tehostetun asumisen yksiköksi jatkaa Perusturva ja 

hyvinvointialue. 

 

6. Muut asiat  

Toimintakertomus hyväksyttiin, niin että siihen lisätään vielä Raija Tiitisen 

viime kerralla tekemä lista vanhusneuvoston toimintatavoista. 

 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

8. Seuraava kokous 28.3. klo 14 K1-K2 

  

9. Kokouksen päättäminen klo 15.26 

 

 

 

 



 

Jouko Vuohiniemi       Mari Kotolahti 

puheenjohtaja       sihteeri 


