TOIMINTASUUNNITELMA

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto

Toimintasuunnitelma 1.1.2019–31.12.2019
YLEISTÄ
Lakisääteisen Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta perustuu
tiivistetysti sanottuna kunnanhallituksen hyväksymään toimintasääntöön ja
vanhusneuvoston jo v. 2015 julkaistuun sekä yhdistetyn vanhus- ja vammaisneuvoston
uudessa v. 2018 ilmestyneessä esitteessä määriteltyihin tehtäviin.
Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston tavoitteena on kunnan ikäihmisten ja
vammaisten hyvä ja onnellinen elämä huolenpidon, välittämisen ja yhdessäolon
keinoin. Yhdessä kunnan eri hallintokuntien ja perusturvan kanssa neuvoston tarkoitus
on vaikuttaa suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä
kohderyhmien hyvinvointiin ja palveluihin. Tarvittaessa epäkohtiin tullaan puuttumaan.
Kuntalaki 5/2015 koskien vanhusneuvostoja ja 1.6.2017 alkaen kuntalakiin perustuva
vammaisneuvostolaki edellyttävät kuntastrategian laadintaa ja toivomuksena on, että
vanhus- ja vammaispalvelut / neuvostot otettaisiin kunnan ja perusturvan puolelta
aktiivisesti mukaan näiden strategioiden laadintaan ja työryhmiin. Vanhus- ja
vammaisneuvostossa jatkuu eri vammaisryhmien edustajiin tutustuminen ja heidän
tarpeisiinsa perehtyminen.
Vammaisneuvoston osalta kunnallisen vammaisneuvoston on tarkoitus olla
vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi.
Valtioneuvosto on asettanut uuden vammaisten henkilöiden neuvottelukunnan (VANE),
jonka ensimmäinen toimikausi on 26.1.2017-30.4.2019 – se korvaa aiemman
valtakunnallisen vammaisneuvoston. VANE tehtävänä on tukea kunnallisten
vammaisneuvostojen toimintaa ja tiedottaa ajankohtaisista vammaisten henkilöiden
oikeuksiin liittyvistä asioista.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tulee edelleen ottaa kantaa esim. Porin perusturvan
kotisairaala- ja mobiililääkäritoimintaan, sillä ne ovat hyviä vaihtoehtoja, ja varmistaa
niiden toimivuus. Myös kotiuttamistiimitoimintaa seurataan. Perusturvan puolelta
vedotaan useassakin asiassa välimatkaan, mikä ei saa edelleenkään olla este
yhdenvertaisille palveluille perusturvan alueella. Merikarvian terveyskeskuspalveluihin
otetaan edelleen vahvasti kantaa ja kehitysvammaisten kunnassa vireillä olevia
asuntoasioita seurataan.
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KOKOUKSET
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksia tulee olemaan vuoden aikana 7-8 kertaa.
Kokouksiin kutsutaan kulloinkin neuvoston erikseen pyytämiä asiantuntijoita, kuten
esim. heti vuoden alussa jotakin kovasti muuttuneisiin Kela-taksiasioihin perehtynyttä
henkilöä, perusturvasta pyritään saamaan alustajaksi terveys- ja sairaalapalveluiden
palvelujohtajaa Anna-Liisa Koivistoa. Kuullaan myös perusturvan Merikarvian edustajia
Hannu Peltomäkeä ja Pirjo Koivukorpea, mahdollisesti Kiilarinteen ja kotipalvelun
esimiehiä sekä vammaispuolen asiantuntijoita.
SUUNNITELMAT
Pidetään yhteyttä ja pyritään tiivistämään yhteistyötä Porin perusturvan alueen kuntien
vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa - Satakunnassahan Merikarvia on tällä hetkellä
ainoa kunta, jossa ko. neuvostot on yhdistetty. Tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin
kanssa kuten esim. vapaaehtoinen ystävätoiminta, yhdistykset ja paikalliset Martat.
Seurataan yhteiskunnallista keskustelua ja reagoidaan siihen tarvittaessa ikääntyvän
väestön ja vammaisten tarpeiden näkökulmasta. Tehdään tarvittaessa aloitteita ja
annetaan lausuntoja. Osallistutaan tarpeen mukaan valtakunnallisiin / alueellisiin
tilaisuuksiin, seminaareihin ja tapahtumiin.
RAHOITUS
Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnalle on varattu noin 9000 euron määräraha
vuodelle 2019.
TAPAHTUMAT
Huhtikuussa pyritään toteuttamaan tapahtuma, jossa mm. huolletaan rollaattoreita,
kuullaan jokin esim. hyvinvointiin liittyvä luento ja nautitaan kahvitarjoilusta.
Toukokuussa vietettävä kevätjuhla kohdistetaan sekä ikääntyneille että eri tavoin
vammaisille mahdollisesti tanssiaistapahtumana musiikkeineen ja tarjoiluineen; sinne
voitaisiin kutsua vieraita eri kunnista, paikkana esim. Merikievari. Oloneuvoksentien
perinteinen juhannusjuhla järjestetään yhdessä Vanhustenkotiyhdistyksen ja
Merikarvian seurakunnan kanssa. Kaupunkijuna Poritar varataan jälleen heinäkuulle
Meripäivää edeltävään perjantaihin; neuvoston jäsenet toimivat Kiilan vanhusten
avustajina ja yksi jäsen oppaana kyläkierroksilla. Kesällä osallistutaan vuorollamme
toripäivinä Kiilan asukkaiden ulkoiluttamiseen tai järjestetään vaihtoehtoisesti
iltapäivätapahtuma Kiilarinteen pihassa kesän 2018 tapaan koko väelle.
Lokakuussa on vanhustenviikko, jolloin järjestetään ohjelmaa viikolla 40. Samoin
joulukuun alkupuolella vietettävää vammaistenviikkoa varten suunnitellaan tilaisuutta.
Vuoden mittaan on myös erilaisia kansallisia teemapäiviä eri tavoin vammaisille ja
niihin perehdytään ajatuksella järjestää erilaisia tapahtumia, jotta eri vammaisryhmiä
tavoitettaisiin.
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TIEDOTUS
Tiedotustoimintaa pyritään harjoittamaan aktiivisesti Merikarvia-lehden välityksellä,
ilmoitustauluilla ja esim. Wassan kevätjuhlaan ja Oloneuvoksentien juhannusjuhlaan
jaetaan jokaiseen postilaatikkoon kutsut, samoin kuin myös kaupunkijuna-ajelusta.
Kaikki vanhus- ja vammaisneuvoston muistiot sekä toimintakertomukset ja suunnitelmat ovat nähtävissä kunnan www-sivuilla. Merikarvia-lehdestä on myös
esitetty, että jäsenet kirjoittaisivat lehteen silloin tällöin kolumneja ja siihen on vastattu
myöntävästi.
Toimintasuunnitelma on vanhus- ja vammaisneuvoston hyväksymä 24.01.2019
kokouksessa.
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