1
MERIKARVIAN KUNTA

KUNTAMUISTIO 4/2018

Vanhus- ja vammaisneuvosto

16.08.2018

Aika ja paikka
Torstai 16.08.2018 klo 16.00-18.40 kunnanvirasto
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Päivi Heinonen – Merikarvia kunta
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit ry
Anne Makkonen – SPR Merikarvian osasto
Altti Mäntylä – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Hannu Peltomäki – Merikarvian kunta
Mira Salonen – asiantuntijajäsen, vammaisasiat
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat
Helena Valli – Merikarvian seurakunta
Erkki Vanhatalo – Eläkeliiton Merikarvian yhdistys
35 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että paikalla olivat kaikki varsinaiset
jäsenet. Kutsuttuina alustajina olivat Ritva Myllyviita, ravinto- ja puhtauspalveluiden
palvelupäällikkö, sekä neuvoston varajäsen Tiina Tervo kertomassa kunnassa
keväästä juhannukseen tekemämme kansalaiskyselyn yhteenvedosta – hän ehti
avata kyselyn tuloksia vain lyhyesti ja puheenjohtaja jatkoi.
36 § Ateriapalvelut Merikarvialla
Ritva Myllyviita kertoi Merikarvian ateriapalveluista; hän on kunnan ravinto- ja
puhtauspalveluiden palvelupäällikkö. Ko. palvelut ovat osa kunnan teknisen osaston
palveluita. Myös koteihin toimitettavat ateriat valmistetaan Kiilarinteen keittiössä.
Ravintoasioissa toimitaan yhteistyössä Porin perusturvan kanssa, palvelut myydään
perusturvalle ja sen kotihoidon kautta hoidetaan myös kotiaterioiden tilaukset ja
ilmoitukset erityistarpeista. Koteihin toimitetaan lämmin ruoka maanantaista
perjantaihin (pyrkimys klo 11-13) - sivukylien ateriatoimituksissa ollut kesällä
viivästyksiä. Perusturva kilpailuttaa ruokatoimitukset säännöllisesti. Kotiin vietävän
ateriapalvelun piirissä on Merikarvialla n. 50 henkeä. Viikonlopun ruoat viedään
tilaajilleen jäähdytettyinä. Wassalle toimitetaan päivälliset ja viikonlopun ateriat
jäähdytettyinä. Työkeskuksen henkilökunta hoitaa aterioiden lämpötilan mittauksen,
johon toivotaan muutosta esim. niin, että tehtäisiin vain pistokokeita ruoan
lämpötilasta vaikka kerran kuussa. Jäähdytetyn ruoan mukana tuleva vihersalaatti ei
pysy hyvänä, ongelmana on ollut se, että lämpötilanmittaukset eivät täytä annettuja
raja-arvoja, syynä salaatin ilmava rakenne.
Perusturva myy kotiateriat asiakkaille. Ruoka valmistetaan kuuden viikon kiertävän
listan mukaan. Ravintoarvoista huolehditaan tarkasti: kalorimäärä per annos on 1800-
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1900 kcal, suolansaannista on erilaisia näkemyksiä, suositus 7 g/pvä. Perusturvasta
tulee annosten koot ja proteiini-, hiilihydraatti- ym. määrät per henkilö. Lämmin ateria
kotiin toimitettuna maksaa 8 euroa, jäähdytettynä 7 euroa. Hinta on sama koko
perusturvan alueella.
Asiakaskysely ateriatoimituksista kotiateria-asiakkaille tehdään säännöllisesti ja
pääsääntöisesti tulokset ovat olleet hyviä. Kommentit ja toivomukset pyritään
ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Mm. kokolihaa on toivottu
kypsemmäksi (”ikäihmisten hampaat eivät saa niitä palasiksi”) – Ritva Myllyviidan
mukaan liha tulee Kiilan keittiöön valmiiksi kypsennettynä. Klimppisoppa on toivottua
ruokaa ja sitä onkin kuuden viikon kiertävällä listalla, kivenkolon kalaa tehdään kerran
vuodessa ulkona. Erilaisia kalaruokia toivotaankin lisää, mutta esim. tuoreen silakan
saannissa on ollut pyyntikiintiöiden takia vaikeuksia. - Ateriakuljetuksista ja kuljettajan palvelusta on tullut hyvää palautetta.
Työkeskuksessa perunan osuus annoksista on havaittu liian suureksi ja siellä onkin
henkilökunta itse keittänyt spagettia sen tilalle ja riisiäkin toivotaan. Myöskään
jälkiruoka ei tee siellä kauppaansa, varsinkaan vispipuuroa ei syödä.
37 § Edellisen kokouksen 7.6. muistio
Ei huomautettavaa, merkittiin tiedoksi.
38 § Hyvinvointikertomus
Altti Mäntylä oli tekemässä vuoden 2016 lopulla julkaistua Merikarvian kunnan
Hyvinvointikertomusta 2013-2017 vanhusneuvoston osalta. Hänet valittiin
valmistamaan myös vanhus- ja vammaisneuvoston osuutta uuteen
Hyvinvointikertomukseen. Edelliseen kertomukseen emme saaneet läheskään
kaikkea sitä asiaa, jota olimme esittäneet, mutta nyt kunnan suhtautuminen on hyvä
ja tilanne näyttää toiselta. Hyvinvointikertomus tehdään tarkasti ja sovittiin, että
seuraavassa kokouksessa 13.9. ei oteta asialistalle mitään muita asioita kuin se.
Terveyspalvelut on ykkösasia ja ongelmia on ollut myös tietotekniikassa (mm.
perusturvan turvapuhelinten toimimattomuus) sekä tiedottamisessa perusturvan
taholta. SWOT-analyysikin on tehtävä. Altti Mäntylä lähettää sihteerille laatimansa
rungon ja sihteeri välittää sen eteenpäin jäsenille tutustuttavaksi, jotta kaikki tärkeät
asiat tulisivat huomioiduiksi mahdollisimman kattavasti neuvostomme omilta
vastuualueilta. Hyvinvointikertomushan on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja
poliittisen päätöksenteon tuki, joka toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja
talouden suunnittelun yhtenä perustana. Sen kuuluu sisältää katsaus kuntalaisten
hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin menneeltä valtuustokaudelta sekä
suunnitelma kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointikertomuksen on
oltava valmis marraskuun alun kunnanhallituksen kokoukseen ja kunnanvaltuusto
käsittelee sitä marraskuun lopulla.
39 § Merikarvian palveluihin ja niiden toimivuuteen liittyvä kyselyn tulokset
Kysely oli kohdistettu ikäihmisille ja vammaisille. Vastaajien keski-ikä oli 69,5 vuotta.
Tiina Tervo aloitti alustuksen Kansalaiskyselyn tulosten yhteenvedosta ja Marika
Uimaluoto jatkoi. Vastauksia oli tullut 120 (yhteensä 123, joista 2 hylättyä ja yksi tuli
liian myöhään ja vain sen kommentit voitiin huomioida). Vastaajista enemmistö oli
naisia. Tulokset tullaan esittelemään kunnanjohtaja Puolitaipaleelle ja kunnanhallitukselle syyskuussa sekä kertomaan niistä Merikarvia-lehdessä. Tiedon
riittävyyttä, tiedon ja palvelujen saatavuutta, tietokoneen käyttöä, yksinäisyyttä,
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tyytyväisyyttä asumispalveluihin sekä terveyskeskuksen sulun vaikutusta tiedusteltiin
ja myös kysyttiin, tarvitaanko kunnassa sellaista matalan kynnyksen paikkaa, johon
voisi tulla ilman ajanvarausta hakemaan neuvoja avunsaamisesta, hoitotuista ja
muista etuuksista, tukea ja apua, seuraa tai tekemistäkin. Kohtaamispaikkatarve oli
ilmeinen ja sen järjestyminen auttaisi myös hyvin monien kokemaan yksinäisyyteen.
Kyseessä voisi olla avoin päivätoiminta, jossa olisi mielellään tavattavissa henkilö,
jolta kehtaa kysyä neuvoa ja joka konkreettisestikin täyttäisi avuksi eri lomakkeita.
Wassan todettiin olevan liian vähällä käytöllä.
Asumisen suhteen kaivattiin mm. palvelutaloa, jossa kaikki palvelut olisivat saman
katon alla. Liikuntarajoitteiset pitäisi ottaa paremmin huomioon asumisessa.
Terveyskeskukseen aikojen saaminen on ollut pitkään ongelmallista, kaikki eivät
jaksa/pysty menemään luukulle varaamaan aikaa, terveyskeskusasioista
tiedottaminen ontuu, reseptien uusinta hankaloitunut, kyydit kalliita eikä läheskään
kaikilla niihin varaa.
Myös omaishoitajille kohdistettiin kysymyksiä: saavatko riittävästi tukea/tietoa heille
suunnatuista palveluista. Vaikuttaa heidänkin tapauksessaan, että tiedon saanti vaatii
omaa aktiivisuutta ja tietoteknistä osaamista. Mm. lakisääteisiin lomapäiviin
omaishoitajille ei riitä resursseja. Helena Valli kertoi kuulleensa, että omaishoitaja voi
saada kotipalvelusta sijaisen 4 tunniksi 5 eurolla/tunti – sijaistava täytyy tilata kaksi
viikkoa ennen tarvetta. Merikarvialla ei ole käytössä yleinen palveluseteli, jota
voisimme neuvostona yrittää esittää.
Joillakin näyttää olevan käsitys, että kotona asuvat eivät pääse päivätoimintakeskukseen, että Wassa olisi tarkoitettu vain vanhustentalojen asukkaille. Tarvitaan
tiedottamista. Kiilarinteeltä on myös palautteita, joita käydään läpi ja välitetään
tiedoksi Kiilalle.
40 § Syksyn tapahtumia
Pyrimme järjestämään oman tapahtuman Merikarvian 150-vuotisjuihlan kunniaksi.
Vanhustenviikon juhlahan on Siikaisissa lokakuun alussa heidän vanhusneuvostonsa
järjestämänä ja siihen osallistumme. Päätettiin, että Marja Niemispelto kysyy
marraskuussa pidettävään tilaisuuteen puhujaksi Porista Diakonialaitokselta ylilääkäri
Markus Halmista, LT, geriatrian erikoislääkäri. Helena Valli selvittää mahdollisuutta
pitää tilaisuus seurakuntasalissa. Eläkeläisten palvelupäivää ei enää järjestetä
seurakuntalolla ja tästä tapahtumasta voisi tulla samantapainen tarjoiluineen.
41 § Koulutus
Satakunnan vammaisneuvostot kokoontuvat Kankaanpään kuntoutuskeskukseen
koulutustilaisuuteen torstaina 30.8. ja osallistumme sinne 9 jäsenen voimalla. Kyydit
sovitaan lähempänä ajankohtana.
42 § Tulleet sähköpostit
Puheenjohtajalle oli tullut sähköpostitse esitys vanhusneuvoston ja Muistiluotsin
tapaamisesta. Aluesuunnittelija Marja Takala oli sen lähettänyt. Meillä on ollut
muistiluotsi kokouksemme alustajana muutama vuosi sitten ja asia jätetään
toistaiseksi.
43 § Satakunnan vanhusneuvoston muistio
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Lähetetty kaikille jäsenille sähköpostitse. Merkittiin tiedoksi.
44 § Yhdistysten esittämät asiat
Eläkeliitto: Virkistyspäivä Gaddissa, johon mentiin kahdella paatilla. Syksyn toiminta
alkaa 20.9. Ensimmäisessä kerhokokoontumisessa teemana on vanhusten ruokaasiat. Vuosijulkaisu (entinen joululehti) tulossa marraskuussa.
Veteraanit: Saunahartaus Nuortenniemessä 20.8. Jotta kaikki halukkaat pääsisivät
kerhoon, kyytejä järjestetään ja tietoa kaikesta toiminasta yritetään antaa.
Eläkkeensaajat: Väkeä 29 henkeä oli tuetulla kuntoutuslomalla – hyvä reissu.
Ensimmäinen kerho on 6.9.
Seniorit: Syyskauden toiminta ei ole vielä alkanut
45 § Muut asiat
Perusturva oli julkaissut hellekaudella ainakin netissä myös Merikarviaa koskevan
tiedotuksen ”Vie vissyä naapureille”. Siinä kerrottiin mm., että Porin perusturva oli
ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden avulla pyrittiin ennalta-ehkäisemään kuumuuden
aiheuttamia haittoja ikäihmisille. Riittävän nesteen ja ravinnon saannin tärkeydestä
muistutettiin ja sanottiin, että kotihoito tekee tarpeen mukaan ylimääräisiä
maksuttomia käyntejä asiakkaiden luona. Myös vapaaehtoisten avusta mainittiin.
-

”Mikäli naapurina tai omaisena huomaat, että ikäihminen on avun tarpeessa, eikä hän
ole kotihoidon asiakas, voit olla yhteydessä minuun, niin katsotaan mikä on sopiva
tapa edetä asiassa, toivoi vs. vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Mäkilä.
Merikarvian osalta ei ole tietoa, kuinka alun perin Porin kaupungin lanseeraama
haaste täällä toimi.

46 § Kokouksen lopetus ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45. Seuraava kokous pidetään torstaina 13.9.
klo 16 alkaen. Lopuista syksyn kokouksista on alustavasti sovittu seuraavaa: 4.10. ja
8.11.

Marja Niemispelto, sihteeri

