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MERIKARVIAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON
TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2018

KOKOUKSET 2018 - KOOSTE
Vanhus- ja vammaisneuvosto on pitänyt kokouksia kevätkaudella kolme ja syyskaudella
neljä

Jäsenet
Marika Uimaluoto pj

Merikarvian kunta

- varajäsen Tiina Tervo

Merikarvian kunta

Marja Niemispelto sihteeri
Päivi Heinonen

Merikarvian kunta

- varajäsen Nina Anttila

Merikarvian kunta

Sirkka Leino

Merikarvian seniorit ry

- varajäsen Lea Blomqvist (uusi)
Altti Mäntylä

Merikarvian Sotaveteraanit ry

- varajäsen Veli Tiitinen
Hannu Peltomäki vpj

Merikarvian kunta

- varajäsen Anne Vastamäki-Ahola
Sirkka Seppälä

Merikarvian Eläkkeensaajat ry

- varajäsen Simo Seppälä
Helena Valli

Merikarvian seurakunta

- varajäsen Päivi Mäkinen
Erkki Vanhatalo

Eläkeliiton Merikarvian yhdistys

- varajäsen Anu Estakari-Vanhatalo
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KOKOUKSISSA KÄSITELTYJÄ ASIOITA
Kokous 08.03.
Vuoden ensimmäiseen kokoukseen oli kutsuttu alustajaksi Tommi Salminen aiheenaan
Merikarvian sairaanhoitokuljetukset, mutta hänelle oli tullut este ja neuvoston varajäsen geronomi
Tiina Tervo toimi alustajana aiheenaan kunnan ikäihmisille suunnattava kansalaiskysely sekä
ajatus ”ikäraadista” ja mummon kamari -tyyppisestä yhteisestä olohuoneesta kuntalaisille.
Päätettiin, että Tiina Tervo laatii kyselylomakepohjan ja kysely tehtäisiin touko-kesäkuussa. Sen
mahdollisimman tarkoituksenmukaisia kysymyksiä, jakelua ja palauttamista selviteltiin yhdessä.
Kunnassa on meneillään kehitysvammaisten asuntohanke kahteen eri paikkaan, mutta neuvostolla
on vielä puutteelliset tiedot hankkeesta. Päätettiin järjestää keväällä Wassalla kehitysvammaisten
omaisille tutustumis- ja kahvihetki, jossa alustuksessa joku asiantuntija kertoo asumis- ja
terveydenhoitoasioista.
Kankaanpäässä järjestetään elo-syyskuussa koulutustilaisuus Satakunnan vammais-neuvostoille.
Päätettiin osallistua ja arvio osallistujista lähetetään pyydettyyn 19.3. mennessä.
Kevätjuhla järjestetään Wassalla yhdessä Satakunnan vanhustuki ry:n kanssa 28.5.,
Oloneuvoksentien juhannusjuhla juhannusviikolla, kaupunkijuna-ajelu heinäkuun alussa.
Vanhustenviikon juhla tulee olemaan Siikaisten vanhusneuvoston vuorollaan järjestämä.
Merikarvian kunnan 150-vuotisjuhlan kunniaksi suunnitellaan omaa juhlaa.
Uuden tietosuojalain perusteella ei voidakaan jatkaa perinnettä muistaa jokaista 100 vuotta ja
enemmän täyttävää kuntalaista.
Puheenjohtaja selvittää pyöräluotsitoimintaa / sähköavusteisella riksapyörällä
ajeluttamismahdollisuutta.
Merikarvia-lehdestä kysyttiin v&v-neuvoston jäsenten halukkuutta alkaa kirjoittaa lehteen esim.
noin kerran kuussa kolumneja. Päätettiin ottaa haaste vastaan.
Neuvoston muuttuminen vuoden 2017 loppupuoliskolla myös vammaisneuvostoksi aiheutti sen,
että tarvitaan uusi esite, jonka suunnittelevat Altti Mäntylä, Helena Valli ja Mira Salonen.
Kokous 03.05.
Ennen varsinaista kokousta jäsenille esiteltiin Maantiekadun kuntouttavaa sairaalaa, joka on
aikaisemmin tunnettu Kaupunginsairaalana. Pirjo Mäkilä, Porin perusturva-alueen vs.
vanhuspalveluiden johtaja otti Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet vastaan.
Sairaalan kerrokseen T3, jossa sijaitsevat Geriatrinen arviointiyksikkö ja Merikarvian
kotimuistipotilaiden kuntouttava osasto, tutustuttiin hänen ja osastonhoitaja Kirsi-Marja Merisen
sekä apulaisosastonhoitaja Taru Nurmen ja Kotiuttamistiimistä sairaanhoitaja Pipsa Haapasen
opastuksella. Pirjo Mäkilä antoi tutustumisen jälkeen seikkaperäisen selvityksen kuntouttavan
sairaalan toiminnasta sekä tilannekatsauksen perusturvan palveluista merikarvialaisille.
Varsinaisessa kokouksessa todettiin, että v&v-neuvosto jätti 27.3. kunnanhallitukselle aloitteen
toivotusta linja-autokatoksesta Kauppatielle, Säästökulman eteen; aloite käsitelty nopeasti ja
toimitettu teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
Merikarvian kunnan Hyvinvointikertomus: valittiin Altti Mäntylä edustamaan v&v-neuvostoa ko.
ryhmään. Liikenneturvallisuusryhmään valittiin Erkki Vanhatalo.
Satakunnan maakunnan vanhusneuvostojen työseminaariin 11.4. osallistuttiin, sen anti oli hyvä ja
saatu materiaali kiitettävän laajaa.
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Vammaisten omaistenilta 8.5. Wassalla. Porista tulee tilaisuuteen puhumaan Satakunnan
sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen johtaja, asumispalveluiden palvelupäällikkö sekä
vammaisneuvoston puheenjohtaja.
Wassan alueen kevätjuhla on 28.5. yhdessä Satakunnan vanhustuki ry:n kanssa. Juhannusjuhla
pidetään 18.6. poikkeuksellisesti yhteensattumien takia kotipalvelun järjestämänä Wassan tiloissa;
v&v-neuvosto mukana ja maksaa tarjoilun.
Katsastettiin Tiina Tervon laatima ehdotus asiakaskyselyksi ja päädyttiin laajentamaan kyselyä
kattamaan vielä selkeämmin kunnan ikäihmisten ja vammaisten palvelutarpeita.
Kokous 07.06.
Uusi kunnanjohtaja kävi kokouksen alussa lyhyesti esittäytymässä ja kertoi joitakin visioitaan
kunnan suhteen.
Wassan kevätjuhlassa 28.5. oli n. 40 henkeä. Juhla liittyi ”Yksinäisyydestä aitoon kohtaamiseen” –
nimiseen hankkeeseen ja järjestettiin yhdessä Satakunnan vanhustuen kanssa. Oloneuvoksentien
juhannusjuhla 18.6., ohjelman järjestää kotipalvelun henkilökunta, v&v-neuvosto vastaa tarjoilusta.
Kaupunkijunan (6.7.) aikataulua ja reittejä suunniteltiin, vapaaehtoisia ystäviäkin pyydetään
avustajiksi Kiilarinteen asukkaita varten.
Kiilan asukkaiden ulkoilutuspäivä on v&v-neuvoston jäsenille 17.7. Päätettiin torilla käyttämisen
tilalle järjestää virkistyspäivä koko Kiilan väelle vanhainkodin pihaan.
Asiakaskyselylomakkeita on jaettu kylälle eri pisteisiin ja eläkeläisyhdistykset jakavat jäsenilleen,
palautuspaikkoja on useampia. Koonti kyselyn tuloksista annetaan myös Merikarvian kunnalle ja
Porin perusturvalle.
Kuultiin puheenjohtajan terveiset Satakunnan vammaisneuvostojen tapaamisesta 24.5. Säkylässä.
Siellä oli tehty lausunto maakunnallisesta vammaisneuvostosta maakuntalaki 26 §:n mukaan.
Käytiin läpi maakuntalain nykytilaa. Lausuntomuistio jaettiin kaikille jäsenille. YK-sopimus,
yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista merkittiin tiedoksi, samoin Opas maakunnan
vammaisneuvostojen toimintaan ja Opas maakunnan vanhusneuvostojen toimintaan.
Merikarvia-lehden kolumnien ehdotetut kirjoitusvuorot jaettiin alustavasti.
Vanhustenviikon juhla Siikaisissa 11.10. Siikaisten vanhusneuvosto on järjestää juhlan vuorollaan,
osallistumme mahdollisuuksien mukaan. Järjestämme oman juhlan kunnan 150-vuotisjuhlan
kunniaksi vähän myöhemmin. Joulukuun 12. päivänä on vammaistenpäivä ja pyritään järjestämään
jotakin juhlaa eri tavoin vammaisille niihin aikoihin.
Kehitysvammaisten asuntohankkeesta olivat 8.5. Wassalla kertomassa vammaisten omaisille ja
muille asiasta kiinnostuneille Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen johtaja ja
asumispalveluiden palvelupäällikkö. Tilaisuudessa nousi puheeksi myös esteetön Merikarvia -aihe:
Porin vammaisneuvoston puheenjohtaja oli esittelemässä heidän toimintaansa. Neuvosto hoitaa
tarmokkaasti esteettömyysasioita ja kuultiin niihin liittyvistä projekteista ja saaduista tuloksista.
Esim. Merikarvian kirkon ympäristöön laitettu päällystemateriaali tekee pyörätuolilla liikkumisen ja
työntämisen todella raskaaksi. Neuvosto päätti tehdä aloitteen päällystysmateriaalin mahdolliseksi
muuttamiseksi esteettömäksi.
Altti Mäntylä laatii Hyvinvointikertomusta. Syrjäytymisen ehkäisy ja yksinäisyyden helpottaminen
ovat todella tärkeitä tavoitteita samoin kuin kaikki terveyteen, hyvinvointiin ja palveluihin liittyvät
asiat.
Vanhustenviikon (7.-14.10.) teemana on ”Iloa toimeliaisuudesta”. Vanhustyön keskusliiton
julkaisussa pääkirjoituksessa todetaan viisaasti mm.: ”meidän kaikkien tulee kantaa vastuuta
läheisistämme ja lähipiiristämme nykyistä enemmän, rakentaen osallisuutta, toimeliaisuutta ja
yhteisöllisyyttä tukevaa yhteiskuntaa. Sellaisessa yhteiskunnassa on ilo vanheta.”
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Kokous 16.08.
Alustajaksi oli kutsuttu Ritva Myllyviita, ravinto- ja puhtauspalveluiden palvelupäällikkö, joka kertoi
Merikarvian ateriapalveluista. Ko. palvelut ovat osa kunnan teknisen osaston palveluita.
Ravintoasioissa toimitaan yhteistyössä Porin perusturvan kanssa, palvelut myydään perusturvalle
ja sen kotihoidon kautta hoidetaan myös kotiaterioiden tilaukset ja ilmoitukset erityistarpeista.
Ateriat valmistetaan Kiilarinteen keittiössä. Kotiin vietävän ateriapalvelun piirissä on Merikarvialla
noin 50 henkeä. Ravintoarvoista huolehditaan tarkasti. Lämmin ateria kotiin toimitettuna maksaa 8
euroa, jäähdytettynä 7 euroa. Työkeskuksen henkilökunta hoitaa Wassalla viikonlopun aterioiden
lämpötilan mittaukset (esim. vihersalaatti ei pysy hyvänä ilmavan rakenteensa takia).
Kunnan Hyvinvointikertomuksen laatiminen on taas ajankohtaista. Altti Mäntylä on ottanut
hoitaakseen vanhus- ja vammaisneuvoston osuuden, jossa tuodaan esiin myös kuntalaisille tehdyn
kansalaiskyselyn tuloksia. Hyvinvointikertomus 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.
Käytiin läpi Merikarvian palveluihin ja niiden toimivuuteen liittyneen kyselyn tuloksia. Tiina Tervo ja
Marika Uimaluoto alustivat Kansalaiskyselyn tulosten yhteenvedosta. Huomioon otettavia
vastauksia oli tullut 120, enemmistö vastaajista naisia. Tulokset tullaan esittelemään kunnanjohtaja
Puolitaipaleelle ja kunnanhallitukselle syyskuussa ja kertomaan Merikarvia-lehdessä. Myös
perusturvaa informoidaan tuloksista.
Perusturva oli julkaissut kesän hellekaudella ainakin netissä myös Merikarviaa koskevan
tiedotuksen ”Vie vissyä naapureille”. Siinä haluttiin muistuttaa riittävän nesteen ja ravinnon saannin
tärkeydestä ja sanottiin, että kotihoito tekee tarpeen mukaan ylimääräisiä maksuttomia kotikäyntejä
asiakkaiden luona. Merikarvian osalta ei ole tietoa, kuinka alun perin Porin kaupungin lanseeraama
haaste täällä toimi.
Kokous 13.09.
Kokouksen pääaiheeksi oli ilmoitettu vain Hyvinvointikertomus. Tekstin laatimisen sitä varten oli
ottanut hoitaakseen Altti Mäntylä ja sitä käytettiin pohjana käydyille keskusteluille ja
täydennysesityksille. Edellisen (pelkän) vanhusneuvoston osuutta kunnan Hyvinvointikertomuksessa 2013-2017 oli neuvoston mielestä typistetty liian pelkistetyksi ja siksi nyt
paneuduttiin asiaan erityisen tarkasti. Vuoden 2017 kunnallisvaalien jälkeen vanhusneuvostoon
liitettiin myös vammaisneuvosto, joten toiminta on laajentunut ja muuttunut yhä
haasteellisemmaksi.
SWOT-analyysissa on osastot: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Ainoat saamamme
tilastot vammaisista liittyivät kehitysvammaisiin, sillä esim. Porista sosiaali- ja terveyspalveluiden
vt. vammaispalvelujen päälliköltä oli pyydettäessä saatu vain kehitysvammaisiin liittyvää tilastoa.
Vammaisuutta on kovin monenlaista ja on vielä epäselvää, mitä kaikkea neuvostomme piiriin tulee
kuulumaan. Merikarvialla hyvinvointiin vaikuttavia vahvuuksia on huomattavasti vähemmän kuin
heikkouksia ja uhkia, mutta listatuissa mahdollisuuksissa on kuitenkin 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.
Sihteeri välitti terveiset, että Kiilarinteen esimies oli kutsunut kiitoskahville 2.10. kaikkia niitä, jotka
olivat kesän ulkoiluttamispäivinä mukana – kutsu koski myös v&v-neuvoston jäseniä, jotka olivat
ulkoilu- ja virkistyspäivässä 13.7.
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Kokous 04.10.
Puheenjohtajan taloudellisen tilanteen katsauksella aloitettiin: neuvoston budjetti kuluneelle
vuodelle oli 6550 euroa. Kokouspäivään mennessä oli käytetty 4439,71 e, josta puuttuivat vuoden
toisen puoliskon kokouspalkkiot ja tapahtumia oli vielä edessä.
Nastakenkiin/liukuesteisiin Merikarvian Lions Clubilta saatua rahaa oli vielä 320 e käyttämättä ja
puheenjohtaja pyysikin jäseniä tiedottamaan asiasta mahdollisille tarvitsijoille.
Hyvinvointikertomuksen aikataulu venyy Altti Mäntylän mukaan. Todettiin, että neuvostomme
kertomuksessa on syytä painottaa enemmän parannusmahdollisuuksia kuin palveluiden puutteita.
Hän tekee yhteenvedon halutuista parannuksista kunnanvaltuuston 17.12. pidettävään
kokoukseen.
Käytiin läpi loppuvuoden seminaari- ja muita tapahtumia. Vanhustenviikon juhlaan Siikaisissa
toivotaan mahdollisimman monen osallistuvan, ei yhteiskuljetusta. Ikäihmisten iltapäivän
teemanimi Merikarvian srk-talolla oli vielä auki, ohjelma ja tarjoilut kunnossa, ylilääkäri Markus
Halminen tulossa esitelmöimään tilaisuuteen, jolla juhlistetaan myös Merikarvian 150-vuotisjuhlaa.
Helsingissä pidettävään Vanhusneuvostopäivään ”Vanhusvoimaa vaikuttamiseen ja osallisuuteen”
ei meiltä ole osallistujia.
Vie vanhus ulos -kampanjaan (11.9.-11.10) oli kannustettu osallistumaan yhdistyksiä ja yksittäisiä
ihmisiä - kampanjan päättyy 11.10. Ainakin Eläkeliiton jäseniä on ollut ulkoiluttamassa Kiilan
asukkaita ja palaute on ollut todella hyvä.
Jätettiin myös aloite Merikarvian seurakunnalle liikuntarajoitteisten esteettömästä kulusta
Merikarvian kirkon pihamaalla. Esitettiin maa-aineksen vaihtamista kirkon ympäristöön ja kirkon
etuovelle luiskaa.
Toinen aloite osoitettiin Merikarvian kunnanvaltuustolle koskien ennaltaehkäisevää etsivää työtä
kuntamme ikäihmisten syrjäytymisen estämiseksi.
Tietokone- ja kännykkäopetus ikäihmisille jatkuu Anja Luusalon Nettijelppi-koulutuksessa
koulukeskuksen ATK-luokassa. Koulutus on maksutonta ja myös kotiohjaus voi tulla kyseeseen.
Merikarvia-lehden päätoimittaja ilmoitti neuvostomme edustajille toivotut kolumnien kirjoituspäivät.
Vuoroja jaettiin.
Vammaistenviikko on virallisesti viikko 49. Keskusteltiin vammaisuuden moni-muotoisuudesta.
Päätettiin järjestää Wassalla puurojuhla illalla 10.12. ja kutsua sinne eri tavoin vammaisia.
Uusmarttoja pyydetään tarjoiluavuksi ja ohjelmaa suunnitellaan.
Kokous 22.11.
Kokouksen alustaksi oli kutsuttu Raija Pärssinen, perusturvan palveluohjaaja omaishoito-asioissa.
Hän hoitaa myös Merikarviaa koskevia omaishoitoasioita vanhuspalvelujen puolella, joka tässä
tapauksessa tarkoittaa yli 65-vuotiaiden palveluja. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon ohjaus kuuluu
vammaispalvelujen puolelle ja sitä hoitavat sosiaaliohjaajat Anu Simsek ja Päivi Hietikko.
Raija Pärssisellä on alueellaan 150 omaishoitajaa palveluohjauksen piirissä. Merikarvialla heitä on
tällä hetkellä vanhuspalveluissa 28 ja vammaispalveluidenpuolella 11. Hän kertoi
omaishoidontukiasioista, jota on selvitetty tarkasti ko. kokouksen muistiossa. Omaishoidontuki on
kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi palvelut. Tuesta tehdään toimeksiantosopimus
perusturvan ja omaishoitajan välille. Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaisiin, joita on 3
vrk/kk, mutta joita suurin osa omaishoitajista ei käytä eri syistä. Uutta on lisävapaapalvelu, jossa
perusturvan piirissä toimii 4 hoitajaa: he tulevat omaishoitajien tuuraajiksi 3-4 tunniksi, joskus koko
päiväksi erikoistapauksissa. Palvelua voi saada enintään 3 kertaa/kk. Palvelun hinta 5 euroa
käynti.
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Merikarvian terveyskeskuksessa toimii Ikäpiste, joka tarjoaa neuvontapalvelua. Vanhuspalvelujen
palveluohjaaja Hanna Hautaviita on tavattavissa parittomien viikkojen torstaina klo 9-12 (0407010816). Myös Terveyskioski toimii (02-6234300), jossa palveluneuvojat tekevät verenpaineen
mittauksia ja hemoglobiinin ja verensokerin pikatestauksia muun neuvonnan ohella – se toimii
torstaisin klo 9-15 parillisilla viikoilla . Nämä palvelut ovat ilmaisia.
Tärkeä kehittämistarve olisi monipuolisemman tilapäishoidon järjestäminen. Kiertävä perhehoitaja
ja yleensäkin kotiin saatava apu olisivat ratkaiseva parannus. Hoitajan äkillisessä
sairastumistapauksessa omaishoitajia on ohjeistettu ambulanssia tilatessaan sanomaan, että
”täältä tulee kaksi” – omaishoidettaville on hätäsijoituspaikkoja Himmelissä.
Raija Pärssinen ja Helena Valli pyrkivät yhdessä järjestämään merikarvialaisille omaishoitajille
tapahtuman, jossa tiedotetaan ajankohtaisista omaishoitoon liittyvistä asioista saatavilla olevine
palveluineen ja keskustellaan esille tulevista epätietoisuuksista ja samassa elämäntilanteessa
olevien omaishoitajien vertaistuen tärkeydestä.
Ikääntyvien iltapäivätilaisuus srk-talolla 13.11. sai teemanimeksi ”Me ikääntyvät samassa
veneessä – rohkaisun iltapäivä”. Tilaisuudella vanhus- ja vammaisneuvosto juhlisti kunnan 150vuotisjuhlaa. Palaute oli kautta linjan positiivista ja runsas kuulijajoukko tyytyväinen iltapäivän
antiin. Tri Halminen luennoi laajasta ja kiinnostavasta aihepiiristä innostavasti. Seurakuntatalo oli
erinomainen tapahtumapaikkana ja kiitosta annettiin tilaisuuden onnistumisesta myös sekä
seurakunnan panokselle musiikkiosuuksineen että Uusmarttojen hoitamille tarjoiluille.
Pikkujoulu puuro- ja kahvitarjoiluineen eri tavoin vammaisille kuntalaisille on Wassalla 10.12. ja
tarkoitettu eri ryhmien vammaisille avustajineen. Mainostetaan lehdessä ja eri ilmoitustauluilla.
Odotetaan runsasta osallistujajoukkoa tutustumaan sekä toinen toisiinsa että vanhus- ja
vammaisneuvoston jäseniin.
Seurakunnalta oli tullut vastaus aloitteeseemme koskien esteetöntä liikkumista kirkon
ympäristössä. Ehdotettu luiska on mahdotonta toteuttaa esitetyllä tavalla ja maa-ainesasia on
jatkoselvittelyssä.
Nastakenkiin oli enää jäljellä Lions Clubin avustusrahaa vain muutamalle tarvitsevalle.
Hannu Peltomäki oli informoinut puheenjohtajaa, että perusturva suunnittelee päivätoimintaryhmää
niille merikarvialaisille, jotka eivät kuulu perusturvan palveluiden piiriin – kyse olisi yhteistyöstä
kolmannen sektorin kanssa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Lisää tietoa seuraavassa
kokouksessa.
Merikarvialla 2. tammikuuta 2019

Marika Uimaluoto
Puheenjohtaja

Marja Niemispelto
Sihteeri

