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Vanhus- ja vammaisneuvosto

13.09.2018

Aika ja paikka
Torstai 13.09.2018 klo 16.00-17.30 kunnanvirasto
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Päivi Heinonen – Merikarvia kunta
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit ry
Päivi Mäkinen – Merikarvian seurakunta
Altti Mäntylä – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Hannu Peltomäki – Merikarvian kunta
Mira Salonen – asiantuntijajäsen, vammaisasiat
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat
Erkki Vanhatalo – Eläkeliiton Merikarvian yhdistys
47 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
48 § Kunnan Hyvinvointikertomus vanhus- ja vammaisneuvoston osalta
Edellisessä kokouksessa 16.8. päätettiin, että syyskuun kokouksessa pääaiheena on
Hyvinvointikertomus. jonka tekstin Altti Mäntylä oli saanut tehtäväkseen laatia ja se
oli pohjana käydyille keskusteluille ja täydennysesityksille. Edellisen
vanhusneuvoston osuus Hyvinvointikertomuksessa 2013-2017 oli mielestämme
typistetty liian pelkistetyksi ja siksi tähän paneuduttiin tarkasti. Vuoden 2017
kunnallisvaalien jälkeen vanhusneuvostoon liitettiin myös vammaisneuvosto, joten
sikälikin toiminta on laajentunut ja muuttunut yhä haasteellisemmaksi. Neuvoston
touko-kesäkuussa tekemä ”asiakaskysely” palveluista tai niiden puutteista otetaan ko.
kertomuksessa huomioon.
SWOT-analyysissa on osastot: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
Keskusteltiin, onko analyysiin syytä ottaa päiväkodin, koululaitoksen osuudet, jotka
ovat kunnassmmea vahvuuksia, mutta keskityttiin vanhuksiin ja vammaisiin. Porista
Sosiaali- ja perhepalveluiden vt. vammaispalvelujen päälliköltä oli saatu vain
kehitysvammaisiin liittyvää tilastoa kokousta varten, muita vammaistilastoja ei meillä
ole tiedossa. Vammaisuutta on niin monenlaista, että on vielä epäselvää, mitä
kaikkea neuvostomme toiminnan piiriin kuuluu. Merikarvialla hyvinvointiin vaikuttavia
vahvuuksia on tällä hetkellä huomattavasti vähemmän kuin heikkouksia ja uhkia.
Listatuissa mahdollisuuksissa on toivon pilkahduksia. Terveyspalvelut ja informaation
puuttuminen varsinkin Porin perusturvan taholta vaikuttavat heikentävästi
hyvinvointiin kunnassamme. Yksinäisyys ja eriarvoisuus, etsivä työ ja syrjäytymisen
ennaltaehkäisy ovat vielä ratkaisemattomia ongelmia.
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SWOT-analyysia ja tekstiosuutta oikoluettiin ja täydennettiin. Analyysin sisältö on
tehty ranskalaisin viivoin ja Hyvinvointikertomuksen tekstissä sitä on selvitetty
tarkemmin. Altti Mäntylä lähettää ennen lopullista versiota kertomuksen vielä
luettavaksi ennen kunnalle luovuttamista; sihteeri välittää sen kokouksessa mukana
olleille hyväksyttäväksi.
49 § Edellisen kokouksen 16.8. muistio
Ei huomautettavaa, merkittiin tiedoksi.
50 § Muut asiat
Sihteeri välitti Helena Vallin terveiset, että Kiilarinteeltä Eija Lehtimäki oli kutsunut
kiitoskahville tiistaina 2.10. kaikkia niitä, jotka olivat kesän ulkoiluttamispäivinä
mukana. Kutsu koskee myös v&v-neuvoston jäseniä, jotka olivat ulkoilu- ja
virkistyspäivässä 13.7. Kiilalle olisi hyvä ilmoittaa etukäteen, montako jäsentä on
tulossa – sihteeri välittää ilmoittautumiset eteenpäin.
”Vie vanhus ulos” -kampanja on 11.9.-11-10. Erityisesti eläkeläisyhdistykset
jäsenineen voisivat liittyä kampanjaan.
Vanhustenviikon juhla on Siikaisissa to 11.10. Siitä ei ole vielä tarkempaa tietoa.
V&v-neuvoston oma tapahtuma kunnan 150-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetään ti
13.11. seurakuntatalolla alkaen kahvituksella klo 14. Puhujaksi olemme saaneet
ylilääkäri Markus Halmisen, LT, geriatrian erikoislääkäri, jolla on kuntoutuksen ja
muistisairauksien erityispätevyys. Hänen luentonsa alkaa klo 14.30 ja sen jälkeen on
tilaisuus myös esittää kysymyksiä. Muu tilaisuuden ohjelma on vielä auki.
51 § Kokouksen lopetus ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. Seuraava kokous pidetään torstaina 4.10.
klo 16 alkaen. Alustavasti on päätetty pitää sen jälkeen vielä ainakin yksi kokous to
8.11.

Marja Niemispelto, sihteeri

