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MERIKARVIAN KUNTA

KUNTAMUISTIO 9/2017

Vanhus- ja vammaisneuvosto

30.11.2017

Aika ja paikka
Torstai 30.11.2017 klo 16.00-17.50 kunnanvirasto
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Päivi Heinonen – Merikarvian kunta
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit ry
Anne Makkonen – SPR Merikarvian osasto
Altti Mäntylä – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Mira Salonen – asiantuntijajäsen, vammaisasiat
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat ry
Erkki Vanhatalo – Eläkeliiton Merikarvian yhdistys
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kokouksen alustajavieraat ja
neuvoston jäsenet tervetulleiksi. Merikarvian seurakunnasta ei ollut edustajaa
paikalla.
55 § Alustus turvapuhelinpalveluista
Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto oli kutsunut Porin
perusturvakeskuksen asiantuntijoita kertomaan kokouksen alkuun
turvapuhelinpalveluista ja niiden toimivuudesta erityisesti Merikarviaa
ajatellen. Vierailijat olivat Kirsi-Marja Merinen, osastonhoitaja, ja lähihoitajat
Pirjo Linden ja Erja Laurila.
Vanhusten turvapuhelinpalveluista vastaa Porin perusturvan terveys- ja
sairaalapalveluiden Geriatrinen arviointiyksikkö T3. Turvapuhelin on tarkoitettu
pääosin kotona asuvien vanhusten kotona selviämisen tukemiseen ja
varmistamiseen. Turvapuhelimen saadakseen tulee täyttää
turvapuhelinhakemus (jonka saa netistä www.pori.fi ->terveys ja
sosiaalipalvelut-> vanhuspalvelut->kotona asumista tukevat palvelut
->turvapuhelin). Täytetty hakemuslomake toimitetaan Geriatriseen
arviointiyksikköön T3 osoitteella Maantiekatu 31, 28120 Pori. Lisätietoa
hakemisesta ja hakulomakkeita saa muun muassa perusturvan kotihoidon
työntekijöiltä, kotihoidon työntekijöiltä, palveluneuvojilta,sosiaalityöntekijöiltä
sekä turvapuhelinhoitajalta p. 044 701 0348.
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Turvapuhelimen kiinteä kuukausimaksu on 45 euroa sisältäen kaksi
auttamiskäyntiä. Kuukauden seuraavat auttamiskäynnit maksavat 26,50
euroa/kerta. Jos on kyse pariskunnasta ja kummallakin on tarve
turvapuhelimelle, molemmille tehdään oma asiakassopimus 35 e/kk, joka
sisältää kaksi auttamiskäyntiä, lisäauttamiskäynnit 26,50 e/käynti. Korvausta
peritään 26,50 e autettavalle siinä tapauksessa, että turvapuhelinasiakas
hälyttää apua jollekin muulle kuin itselleen. Turvapuhelimet ovat Porin
kaupungin omaisuutta, ne toimivat SIM-kortilla.
Hälytys ohjautuu Poriin Geriatrisen arviointiyksikön Turvapuhelinpalveluun,
joka asentaa turvapuhelimet ja myös suorittaa hälytyskäynnin. Hälytyskäyntien suorittamiseksi tarvitaan kaksi kotiavainta.
Ko. arviointiyksiköllä on tällä hetkellä 859 asiakasta, joista 29 Merikarvialla.
Näiden asiakkaiden luo on tehty tänä vuonna 28 auttamiskäyntiä. Vahingossa
tapahtuneita hälytyksiä tulee päivittäin, mikä ei haittaa, vaan samalla voidaan
tiedustella soittajan vointitilannetta.
Turvapuhelintyöntekijät ovat koulutukseltaan lähihoitajia. Turvapuhelinhoitajia
on yhteensä 10. He tekevät kolmivuorotyötä ja joka työvuorossa on kaksi
hoitajaa.
Turvapalvelimen asennus ja käytön opetus tehdään ennalta sovittuna
ajankohtana. Asiakkaan voinnista riippuen myös omaisen toivotaan olevan
paikalla. Turvapuhelin on vesitiivis ja pestävä; se täytyy pestä kerran viikossa.
Se kerää asiakkaalta hyvinvointitietoja, joita arviointikeskuksessa seurataan
tarkasti. Likainen laite saattaa väärentää hyvinvointikäyrää.
Turvapuhelinkeskusyksikkö toimii sähköllä ja siinä on kaksi vuorokautta
kestävä akku sähkökatkojen varalle. Turvarannekkeen akku on ladattava.
Latausväli on 2-4 kuukautta. Laite ilmoittaa kun akku on loppumassa.
Turvapuhelintyöntekijät ohjaavat asiakkaalle turvapuhelimen käytön, samoin
rannekkeen latauksen.
Merikarvialla oli hiljattain tapaus, jossa vanhus lähti aamuyöllä vähissä
vaatteissa ulos ja kylmettyi pahasti. Hälytyslaite ei ollut hälyttänyt koska
vanhus ei ollut pois neljää tuntia kotoa. Joku ohikulkija oli ”pelastanut” hänet ja
hänet saatiin hoitoon. Ilmeni, että turvapuhelimen kantomatka asennusosoitteesta on 20 m ja laite tekee hälytyksen kun asiakas ollut neljä tuntia pois
kotoa.
Epäilyjä ja huhuja turvapuhelimella avun saamisen hitaudesta ja
hankaluudesta on liikkunut ja siksikin oli valaisevaa ja epäluuloja karistavaa
kuulla henkilöitä, jotka itse päivittäin ovat auttavana osapuolena.
Vierailijat kertoivat esimerkin, että kun asiakas lähtee kotoa, turvaranneke
hälyttää 4 tunnin päästä arviointiyksikköön. Tämä mahdollistaa sen, että
asiakas voi ilman hälytystä käydä harrastuksissa, kyläilemässä ja vapaasti
liikkua ilman että hälytys lähtee. Laitteen voi säätää hälyttämään lyhyemmällä
viiveellä. Jos asiakasta ei saada hälytyksen tullessa vastaamaan turvapuhelimeen, häntä yritetään tavoittaa hänen omasta puhelimestaan, jota ei
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kuitenkaan ole ihan jokaisella turvapuhelinasiakkaalla tai hän ei kuule, kun
häntä yritetään tavoittaa. Omaisen tai naapurin numero pitäisi siinä
tapauksessa olla hoitohenkilökunnan tiedossa. Jos asiakasta ei tavoiteta,
hänen luokseen lähdetään tarkistuskäynnille.
Porin ja Merikarvian välimatkan ajaminen kestää 45-50 minuuttia eikä
turvapalvelun työntekijöillä aina ole mahdollisuutta lähteä liikkeelle heti
hälytyksen tultua, jos he ovat auttamiskäynnillä toisen asiakkaan luona.
Varsinkin yöhälytykset ovat huolenaiheina. Merikarvialle olisi pian saatava öitä
ajatellen hälytykset vastaanottava yhteisö, yritys tai maallikkorinki yksittäisistä
ihmisistä. Asiaa ollaan selvittämässä. Esim. Laviassa turvapuhelimen
yöhälytykset välitetään Lavian kyläyhdistyksen puhelimeen; siellä on kolme
kyläyhdistystä, jotka vuorotellen päivystävät. Kysymykseen, saako päivystävä
vapaaehtoinen korvausta, kuultiin että kyläyhdistys saa korvausta
perusturvalta tekemistään hälytyskäynneistä. Kyläyhdistys maksaa
auttamiskäynnillä matkakulut, jos auttaja niin haluaa. Kaksi henkilöä lähtee
yhdessä autettavan luo ja hoitaa tarpeen mukaan hänet eteenpäin. Ahlaisten
ensivasteen kanssa on perusturvalla käynnissä keskustelut yöhälytyksien
auttamiskäynneistä.
Turvapalvelun henkilökunta ottaa joissakin tapauksissa hälytyksen tultua
Merikarvialta ensin yhteyden kotipalveluun, mutta jos soittajalla ei ole
asiakassuhdetta sinne, kotipalvelusta ei mennä henkilön luo.
Kotouttamistiimin toimimisesta Merikarvialla oli ristiriitaista tietoa. Oli käsitys,
ettei ko. tiimi nähdyn tilaston mukaan olisi tämän vuoden aikana Merikarvialla
toiminut. Kirsi-Marja Merisen mukaan kotiuttamistiimi toimii samassa
Geriatrisessa arviointiyksiössä kuin turvapuhelin. Kotiuttamistiimillä on ollut
asiakkaita tänä vuonna myös Merikarvialla. Kotiuttamistiimi on niiden
sairaalasta kotiutuvien potilaiden kotiutumisen tukena, jotka eivät ole
säännöllisesti kotihoidon asiakkaita ja joista kotiuttava yksikkö on todennut,
että esim. potilaan kotona selviytymistä tulee tukea ja arvioida. Kotouttamistiimi käy noin 1-5 päivää ja käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.
Myös mobiililääkärin ja mobiilisairaanhoitajan palveluja saadaan Merikarvialla.
56 § Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano
Puheenjohtaja kertoi, että vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano on
laajentunut: asiantuntijajäseneksi vammaispuolen edustajana on
kunnanhallitus nimittänyt ohjaaja Mira Salosen ja Anne Makkosen SPR:n
Merikarvian osaston uudeksi edustajaksi, joka aiemmin oli Marja Niemispelto;
hän jatkaa sihteerinä.
57 § Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin. Kohtaa ”Yhdistysten asioita”, seniorit, korjataan muuttamalla
yhdistyksen avustuskohde Kylväjästä SOS-lapsikylän toiminnan tukemiseksi.

4
58 § Toimintakertomus
Toimintakertomus 2017 hyväksyttiin. Siitä puuttui kooste juuri pidettävästä
kokouksesta, joka tullaan lyhyesti lisäämään. Satakuntaliitto on päättänyt
vuodesta 2016 alkaen, että vanhusneuvostot eivät enää lähetä sinne erikseen
joka kokouksestaan muistiota, vaan vuoden lopussa kerralla koosteen joka
kokouksesta. Todettiin, että koosteesta tulee valitettavasti näin ollen pitkä.
59 § Toimintasuunnitelma
Hyväksyttiin pienin lisäyksin. Myös vammaistenviikko huomioidaan
asianmukaisesti järjestelyissä vanhustenviikon lisäksi.

60 § Seminaarit ja muut tapahtumat
Ei uutta postia. Eläkeliiton Satakunnan piirin järjestämä Vaikuttamiskoulutus
30.11.2017 peruuntui vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Sinne oli ilmoittautunut
Tiina Tervo Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvostonedustajana.
61 § Yhdistysten esittämät asiat, parannettavaa?
Veteraanit: Jäsenet tuoneet esiin samoja ongelmia kuin ennenkin koskien
lähinnä terveydenhoitoa. Perusturvan ajanvaraus toimii hitaasti, ajan saa
paremmin käymällä terveysasemalla varaamassa, hammaslääkäriin pääsy
vaikeaa. Yhdistykseen on liittynyt yksi uusi veteraani, 98 vuotias, joka on
muuttanut Merikarvialle.
Eläkkeensaajat: Terveyskeskus, hammaslääkäripalvelut ja ajanvaraus myös
Eläkkeensaajilla parannettavien asioiden listalla.
Terveyskeskukseen ja ajanvaraukseen liittyen: Merikarvian kunnan
edustajana Porin perusturvassa on vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen,
varapj. Hannu Peltomäki, joka kertoi, että Merikarvian terveysasemalle on
esitetty omaa puhelinta, josta myös ajanvaraus tehtäisiin. Asiaa käsitellään
tammikuussa.
Seniorit: Ei mitään ihmeempää. Yhdistyksen hallituksessa jatkavat samat
henkilöt.
Eläkeliitto: Hallituksessa muutoksia, uusi hallitus järjestäytyy tammikuussa.
Onnistunut pikkujoulu vietetty, yhtenä hauskana ohjelmanumerona
mm. ”hygieeninen polkka”.
62 § Muut asiat
Ikäinstituutti on lanseerannut ”Pyörällä kaiken ikää” -hanketta, jossa
riksapyörillä ”pyöräluotsit” kyydittävät iäkkäitä ihmisiä kiertoajeluilla.
”Tavoitteena on luoda uusia upeita ystävyyssuhteita, rakentaa siltoja
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ikäpolvien välille ja edistää elinikäistä aktiivista kansalaisuutta. Riksapyörien
ilmaiseen kyytiin kutsutaan palvelutalojen ja kotihoidon asiakkaita.” Ajatus
tuntui mukavalta ja Marika Uimaluoto selvittääkin mahdollisuutta saada
muutama riksapyörä myös Merikarvialle kokeiltavaksi.
Merikarvian Lions Club’ista Veli-Erkki Miettunen oli ottanut yhteyttä neuvoston
puheenjohtajaan ja kertonut, että he lahjoittaisivat 1000 euroa Merikarvian ikäihmisten kenkien nastoitukseen / nastakenkiin 50 euroa / vanhus. Hän oli
kysynyt, josko vanhusneuvosto ottaisi rahan vastaan ja ohjaisi avustuksen
suoraan tarvitseville. Puheenjohtaja oli yhteydessä kunnanjohtajaan, joka
vahvisti, että lahjoitus voidaan ottaa vastaan; täytyy selvittää kenelle ja miten
lahjoitus hoidetaan ja tehdäänkö se esim. sosiaalitoimen tai kotipalvelun
kautta. Saajana voi olla myös ikääntynyt vammainen. Eri mahdollisuuksista
liukuesteisiin jalkineisiin keskusteltiin. Lahjoitus päätettiin ottaa vastaan ja
asiassa edetään.
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouskutsut on lähetetty kesätauon jälkeen
sähköpostitse. Puheenjohtaja esitti, että jokainen kutsun vastaanottanut
kuittaisi lyhyesti sihteerille saaneensa kutsun, sillä voi olla tapauksia, että
kokous on ”laiton”, jos joku jäsenistä ilmoittaakin myöhemmin, ettei tullut
kokoukseen, koska ei ollut saanut kokouskutsua.
Päätettiin kutsua seuraavaan kokoukseen, jos mahdollista, LuoteisSatakunnan sairaankuljetuksen edustajaa (Salmisia) kertomaan
ambulanssitoiminnasta Porin perusturvan alueella. Myös Pirjo Mäkilää,
perusturvan vanhuspalveluiden johtajaa, pyydetään alkuvuodesta alustajaksi.
Osallistutaan pe 22.12. Merikarvian ensimmäiseen Joulutoriin glögitarjoilulla,
paikka varattu.
Kokouksen päätös ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50. Seuraava kokous pidetään
torstaina 1. helmikuuta 2018 klo 16 alkaen kunnanvirastolla.

Marja Niemispelto, sihteeri

