
ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 3/2022 

 

Maanantai 25.04.2022 klo 14:00 

Ulvilan kaupungintalon Kokoustila K1-K2 
 

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)         Syväkuru Petri  

Kivisalo Leena (Porin perusturva)       

  

PÖYTÄKIRJA  

 

1. Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Jouko Vuohiniemi avasi kokouksen. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

Esityslista hyväksytään ja läsnäolijat todetaan nimenhuudolla.  

 

3. Jäsenten asiat 

 

Matti Naskali kertoi tulevasta Veteraanipäivän juhlasta Kirkkotuvalla ja 

toivotti kaikki tervetulleeksi tapahtumaan. 

 

Heikki Saari totesi, että sähköposteja ja ilmoitusasioita tulee kokousten välillä 

todella paljon, niin näitä asioita voitaisiin käsitellä myös kokouksissa. 

 

 

4. Kaupunginhallituksen asiat 

 

Petri Syväkuru kertoi Kullaan palvelulinjan kokeilusta. Se on kestänyt n. 2kk 

ja osallistujia on riittänyt, n. 17 henkilöä/kuljetus. Kaupunginhallitus 

kokoontuu tänään (25.4.) ja siellä käsitellään palvelulinjan jatkoa ja tulevaa 

kilpailutusta. Loppuvuosi on tarkoitus rahoittaa olemassa olevan rahaston 

kautta ja kokeilujakson on rahoittanut sivistystoimi.  



Palvelulinja on saanut erittäin hyvää palautetta, mutta nyt on huoli miten 

palvelulinja jatkuu, että jääkö tauolle kesäksi. 

Vanhusneuvosto päätti kirjoittaa illan hallituksen kokoukseen kannanoton 

Kullaan palvelulinjan jatkumisesta katkeamattomana, ilman kesätaukoa. 

 

5. Muut asiat  
 

Iäkkäiden kansalaisraadin julkilausumaa käsiteltiin. Tilaisuus oli ollut erittäin 

hyvä, kaikki olivat saaneet sanoa mitä toivoivat tai halusivat. Oli ollut paljon 

hyvää keskustelua ja ideoita. Osa näistä toiveista/ideoista on tullut jo 

toteutukseen, kuten Eläkeväen yhteistoimintaryhmän tapahtumat; 

liikuntapäivä, kulttuuripäivä ja kulttuurimatka. 

Soteen liittyvät päätöksen menevät vuoden vaihteen jälkeen hyvinvointialueen 

päätettäväksi.  

 

Satakunnan Hyvinvointialueen työpaja on pidetty 20.04.2022. 

 

Kysely iäkkäiden Terveyskeskuspalveluiden saatavuudesta siirretty ja todettiin, 

että tämä asia on käsitelty jo aiemmassa kokouksessa. 

 

KELA ja Palvelu taxsin saatavuus ja käyttö. Palvelutaxin tilauspuhelinnumero 

on vaihtunut. Palvelu taxista tullut paljon huonoa palautetta, taksi ei ole tullut 

paikalle sovitusta ja paluutaksia ei ole tullut sovitusta. Palvelu toimii huonosti. 

 

KELAtaksi on tarkoitettu terveydenhoitoon ja Palvelu Taxi muihin palveluihin. 

Kysytään seuraavaan kokoukseen henkilöä joka asiasta tietää kertomaan näistä 

taksipalveluista lisää. 

 

Kysytty kuka hoitaa Naparannan ympäristöä. Vapaa-aikatoimen Markku 

Nevala. Viedään viestiä hänelle, että mm. penkit ja grilli kamalassa kunnossa. 

 

Sihteerinä toimiva Mari Kotolahti siirtyy muihin tehtäviin 1.8. alkaen, joten 

uutta sihteeriä ja kaupungin edustajaa mietitään. 

 

Vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston toivotaan kokoustavan tulevaisuudessa 

pari kertaa vuodessa yhdessä, yksi kerta syksyllä ja 1 kerta keväällä.  

 

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

 

 



7. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Seuraava kokous pidetään 30.5.2022 klo 14 Ulvilan kaupungintalolla 

kokoustila K1-K2. 

 

8. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

 

 

 

  

Jouko Vuohiniemi      Mari Kotolahti 

 

puheenjohtaja       sihteeri 


