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MERIKARVIAN KUNTA

KUNTAMUISTIO 8/2017

Vanhus- ja vammaisneuvosto

09.11.2017

Aika ja paikka
Torstai 09.11.2017 klo 16.00-18.15 kunnanvirasto
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Anne Vastamäki-Ahola – Merikarvian kunta
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit ry
Altti Mäntylä – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat ry
Helena Valli – Merikarvian seurakunta
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.
Eläkeliitosta ja kokoomuksesta ei ollut edustajaa paikalla.
46 § Satakunnan vanhusneuvoston paikka
Satakunnan maakuntahallitus käsittelee henkilöehdotuksia, joita on enemmän
kuin tarjolla olevia paikkoja. Asia on vielä auki. Ehdokkaat on asetettava
15.11. mennessä. Satakunnan pohjoispään ehdokkaiksi esitetään Marika
Uimaluotoa varsinaiseksi jäseneksi ja Keijo Silvolaa Siikaisista varajäseneksi.
Merikarvia kuuluu tiettävästi Porin alueen kuntiin. Odotetaan seuraavaa
maakuntahallituksen kokousta, jolloin varmasti myös aluejako on selvillä.
Marraskuun lopun vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa saadaan
lisätietoa.
47 § Toimintakertomus
Sihteeri laatii toimintakertomuksen vuoden 2017 kokouksissa käsitellyistä
asioista koosteena ja puheenjohtaja tekee siihen mahdollisia muutoksia,
joiden jälkeen toimintakertomus lähetetään jäsenille ja esitetään
hyväksyttäväksi marraskuun 30. päivän kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti lyhyesti vuoden 2017 talousluvut toteutumavertailuna.
Kokouspäivään mennessä toimintakulut olivat 5187,08 e, vuoden budjetti
6950 e. Esim. painatukset ja ilmoitukset olivat maksaneet 458,90 e, siihen
sisältyy ilmoituskuluja tapahtumista mukaan lukien kaksi ilmoitusta Seniori-AT
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-kurssista. Vanhustenviikon juhlan kuluihin meni 2034,55 e. Kokouspalkkiot
luottamustoimesta muodostavat suurimman summan.
48 § Toimintasuunnitelma 2018
Myös toimintakertomus laaditaan ennen marraskuun lopun kokousta ja
lähetetään jäsenille kommentteja/muutoksia varten ja hyväksytään
kokouksessa.
Yksi vuoden 2018 suunnitelmista on, että vanhus- ja vammaisneuvosto tulee
jatkamaan nyt Suomi 100 -vuonna alkanutta 100 vuotiaiden ja sitä
vanhempien merikarvialaisten muistamista käymällä tervehtimässä heitä ja
viemässä kukkasia tai pienen lahjan. Kuluneena vuonna puheenjohtaja on
käynyt kunnan johdon kanssa tervehtimässä neljää pitkäikäistä kuntalaista.
Ensi vuoden keväällä tullaan järjestämään jonkinlainen tapahtuma. Lokakuun
alussa vietettävän vanhustenviikon juhlasta mietittiin, järjestetäänkö juhlaa
siikaislaisten kanssa vai itsenäisesti. Yhteisesti vuorosyksyin Merikarvialla ja
Siikaisissa järjestettyihin juhliin ei ole ollut suurta lähtijäjoukkoa naapurista
vaikka yhteiskuljetuskin on järjestetty. Pohdittiin myös, olisikohan
muunlaiselle, pienemmälle tilaisuudelle ”tilausta” syksyn mittaan?
Lasten esitykset ovat ihastuttaneet. Heidän ja samoin isompien koululaisten
arkiaikataulut rajoittavat esiintymismahdollisuuksia. Aamupäivät esim.
päiväkotilasten kannalta olisivat parhaita.
Porilaista geriatria (Markus Halminen) esitettiin johonkin tilaisuuteen
asiantuntijapuhujaksi. Asia jäi hautumaan. Aikaisemminkin on todettu, että
esim. Kiilalla alkaa olla asukasten kunto sellainen, että heille pitäisi tilaisuus
järjestää sinne.
Oloneuvoksentien juhannusjuhla järjestetään jälleen ja yritetään kovasti
miettiä, miten useampia asukkaita saataisiin aktivoiduksi tulemaan mukaan.
Henkilökohtaiset kutsutkaan eivät houkuttele tarpeeksi. Voisiko jokaiseen
pihapiiriin järjestää oman pienen juhlansa?
Bingoa ja arpajaisia pohdittiin sekä Mieslaulajaintalon käyttöä tapahtumiin.
Rysän sali on melko kylmä ja kolkko vaikka koristeltaisiinkin ja akustiikkaa
vaikea hallita.
Todettiin, ettei tansseja kannata enää järjestää. Tanssittajien puute on
haitannut aikaisemmin järjestetyissä tilaisuuksissa. Musiikkiporukoita voidaan
kuitenkin kutsua tapahtumiin – sekä vanhempia että nuorempia taitureita.
Entinen vanhusneuvosto on nyt vammaisneuvostonakin ja ensi vuonna täytyy
ottaa huomioon uusi kohderyhmämme tilaisuuksia järjestettäessä. Asiantuntija
ja paikallinen ko. alalla toimija olisi tärkeää saada mukaan kokouksiin, ohjaaja
Mira Salosta on esitetty tehtävään.
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49 § Satakunnan vanhusneuvoston viimeisin pöytäkirja. Maakuntatason asioita.
Seminaarit ja muut tulevat tapahtumat ja haasteet.
Päätettiin ottaa käyttöön oma pykälänsä maakuntatason asioille. Ne käydään
kokouksessa läpi ja huomioidaan tarpeen mukaan. Puheenjohtaja esitti
kursorisesti Satakunnan vanhusneuvoston muistiota 10.5.2017.
Keväällä oli kuntien vanhusneuvostojen työseminaari, jonka antia on käytetty
Satasoten suunnittelussa. Syksyllä oli yleisöseminaari.
Syksyn tapahtumista oli esillä mm. seuraavaa: Nakkilassa oli 5.10 vietetty
vanhuspäivää ikäihmisille, jossa oli luennoitsija ja tarjottiin lihakeittoa ja kahvit.
Porin Muistiyhdistys ja Porin vanhusneuvosto organisoivat tutkimuksen, jossa
opiskelijat haastattelivat 20 evakkoa; heidän opinnäytetyönsä esiteltiin
vanhustenviikolla.
Miten turvataan tulevaisuudessa eläkeläisjärjestöjen äänen kuuluminen
vanhusneuvostossa maakunnallisessa mallissa? Satakunnan malli pitää
saada tutuksi koko valtakuntaan kertomaan, että näin on meillä ollut ja hyväksi
koettu. Muistiossa todettiin, että tiedotusta pitää napakoittaa ja lisätä –
lehdistötiedote tulee lähettää jo väliaikaiselle maakuntahallitukselle, johon
tarvitaan viestiä Satakunnasta, omista kokemuksista täällä, kun perustetaan
maakunnallista mallia.
Sähköpostitse on tullut tieto Kokemusasiantuntijuuden ABC-seminaari, joka
pidetään Porissa 8.12.2017 klo 9 – 15.45 Martintalossa Metsämiehenkatu 2.
Seminaari tarjoaa moninaisia näkökulmia ajankohtaiseen aiheeseen.
Asiakaslähtöisyys, asiakkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä
kokemustiedon hyödyntäminen ovat keskeisellä sijalla sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksessa. Seminaarissa kuullaan kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kuvaus Satakunnan kokemustoiminnasta.
Asiakaslähtöisyys, asiakkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä
kokemustiedon hyödyntäminen ovat keskeisellä sijalla sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksessa. Seminaarissa kuulee myös kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kuvauksen Satakunnan kokemustoiminnasta.
Lisäksi voi esittää kokemusasiantuntijuuteen liittyviä kysymyksiä ja pohdintoja.
Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu 30.11. mennessä osoitteeseen
goo.gl/1Ly4ps.
50 § Vanhus- ja vammaisneuvoston esitteen päivittäminen
Muutama vuosi tehty esite on vanhentunut ja tarvitaan kokonaan uusi.
Jäsenistä moni on vaihtunut ja kunnallisvaalien jälkeen vanhusneuvosto
muuttui vanhus- ja vammaisneuvostoksi, jonka puolen asiantuntijaa ei vielä
ole nimitetty. Tavoitteena on tehdä uusi esite vuoden 2018 aikana. Sitä varten
muodostettiin työryhmä Altti Mäntylä, Helena Valli ja Sirkka Leino.
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51 § Vammaisten työosuusraha
Kunnanhallitus oli saanut käsiteltäväkseen 26.6. kunnanvaltuutettu Jorma
Kentän tekemän aloitteen vammaisten työosuusrahan tarkistamisesta.
Merikarvian työkeskuksen asiakkailta peritään tällä hetkellä 5,37 e aterialta ja
työosuusrahaa maksetaan 3,36 e. Esitetään, että heille maksettaisiin
työosuusrahaa vähintään sen verran kuin he maksavat päivittäisestä
lounaastaan. Kunnanhallitus päätti selvitysten jälkeen 6.11., että 1.1.2018
alkaen lounaan hinta on työosuusrahan suuruinen eli 5,37 e. Tällöin
kustannusvaikutus tulee olemaan 7500 e vuodessa. Vanhus- ja
vammaisneuvosto on tyytyväinen tähän päätökseen.
52 § Tulevien kokousten alustusaiheita
Tähän kokoukseen ei onnistuttu saamaan asiantuntijaa, joka voisi kertoa
turvaranneketilanteesta, mutta mahdollisesti vuoden viimeiseen kokoukseen
saadaan asian tunteva vierailija. Oli tullut tietoa, ettei ranneke olisikaan
toiminut tai apu viipyy ihan liian kauan. Merikarvialla tehty hälytys pitäisi saada
menemään jollekin paikalliselle toimijalle. Ilmeisesti yritystä siihen suuntaan
on ollutkin, mutta halukkaita ei ole ollut. Mietittiin esim. että jokin vartiointipalvelu voisi olla hälytyksen vastaanottajana.
Ateriakuljetukset on taas siirretty Postin hoidettavaksi. Haluttaisiin tietää,
toimiiko palvelu hyvin. Esteettömyydestä keskusteltiin; ongelmista ei ole
pitkään aikaan tullut tietoa ja pyydettiinkin eläkeyhdistysten edustajia
kyselemään jäseniltään, onko heillä tietoa ongelmista. Ambulanssikuljetuksista ongelmineen puhuttiin edelliskerralla ja sovittiin, että jonkin
kokouksen alkuun kutsutaan paikallinen toimija kertomaan sairaskuljetuksen
toiminnasta ja ambulanssikyydin periaatteista.
53 § Yhdistysten asioita
Palautteita esim. palveluista:
Seniorit: Hammaslääkäripalvelut eivät toimi hyvin, ajanvaraus ei toimi eivätkä
annetut ajatkaan aina pidä paikkaansa. Yhdistyksessä on päätetty keskittyä
virkistysasioihin ja matkat kotimaahan ja ulkomaille ovat suunnitelmissa.
Tällä hetkellä on 56 jäsentä, joista max. 30 aktiivisesti mukana kokouksissa.
Jäsenmaksu on 20 e. Yhdistys on mukana tukemassa SOS-lapsikylän
toimintaa lähettämällä joka kokouksessa vapaaehtoisesti kerättävän summan
ko. työlle (korjattu). - Pikkujoulu 1.12.
Veteraanit: Vanhoja veteraaneja on enää vähän, mutta aktiivisia kannatusjäseniä oli esim. viime kokouksessa 38 ja 4.12. järjestettävään joulujuhlaan,
jossa ohjelman lisäksi on ruokailu, odotetaan 60-70 henkilöä.
Havuseppeleprojekti sankarihaudoille itsenäisyyspäiväjuhlan kunniaksi on
hyvässä mallissa.

5
Eläkkeensaajat: Yhdistyksen syyskokouksessa kokousta seuraavalla viikolla
valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja Veikko Salmen tilalle. Pikkujoulua
vietetään 1.12. (päivä korjattu myös edelliseen muistioon) Mieslaulajaintalolla .
Vapaaehtoisia muistetaan kiitosjuhlalla. Yhdistykseen kuuluu n. 100 henkeä,
joista kuutisenkymmentä käy kokouksissa. Hammaslääkäripalvelujen puute
puhuttaa myös ko. yhdistyksen jäseniä. Joku heistä oli kertonut soittaneensa
taksin, joka ei tullutkaan häntä hakemaan, vaan selvityksen jälkeen ilmeni,
että kuljettaja oli valinnut toisen asiakkaan, jolla oli pitempi matka.
54 § Muut asiat
Helena Valli ehdotti liittyen ensi vuoden toimintaan sellaista joulukalenteria,
jossa olisi Merikarvian kunnan kylissä 24 eri paikkaa, joihin kylien asukkaat
voisivat laittaa näytteille esim. jotain vanhaa jouluista nähtävää ja vaikka
pistää pystyyn popup-kahviloita. Puheenjohtaja lupasi viedä asiaa kunnassa
eteenpäin. Idea on hyvä ja toteuttamisen arvoinen.
Merikarvian Joulutori järjestetään ensi kertaa Merikarvialla, perjantaina 22.12.
klo 10-18 torilla. Päätettiin olla mukana esittelemässä vanhus- ja vammaisneuvostoa ja tarjoillaan kuumaa glögiä joulutorilla kävijöille. Sihteeri varaa
paikan.
Tiina Tervo, joka on kunnanvaltuutettu ja vanhus- ja vammaisneuvoston
varajäsen, on tekemässä valtuustoaloitetta liittyen Merikarvian vanhus- ja
vammaispalveluihin. Hän esittää, että Wassan alueelle keskitettäisiin valtaosa
vammaisia ja vanhuksia palvelevaa toimintaa. Entisen kaupan tilat
(Valintatalo, Kauppatie 64) ovat sijainniltaan oivallinen paikka tarjoamaan
palveluja työkeskukselle ja esim. ”Mummon kammarille” eli ikääntyneille
suunnatulle toimintakeskukselle. Ajatus on neuvostonkin mielestä hyvä ja
paikka olisi erinomainen. Isoimpia ongelmia sen toteuttamiseen on talosta
pyydettävä kova hinta, josta jotkin jäsenet olivat tietoisia
Kokouksen päätös ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. Seuraava kokous on vielä ennen
joulua eli torstaina 30. marraskuuta klo 16 kunnanvirastolla.

Marja Niemispelto, sihteeri

