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Aika ja paikka
Torstai 14.03.2018 Merikarvia klo 16.00-18.10, kunnanvirasto
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Lea Blomberg – varajäsen Merikarvian seniorit
Päivi Heinonen – Merikarvian kunta
Altti Mäntylä – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Mira Salonen – asiantuntijajäsen, vammaisasiat
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat
Helena Valli – Merikarvian seurakunta
Erkki Vanhatalo – Eläkeliiton Merikarvian yhdistys

15 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden. Jäsenistä puuttuivat Anne Makkonen ja Hannu Peltomäki, varajäsentä ei
paikalla.
16 § Kokousvieraana kunnan liikuntasihteeri Eetu Aaltonen
Kokouskutsussa mainittiin aiheeksi vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisoneuvoston
mahdollinen yhteistyö. Ennen sitä Eetu Aaltonen otti kuitenkin käsiteltäväksi henkilökortin
saantiin liittyvät ongelmat varsinkin kunnan ikääntyneiden ihmisten kohdalla. Kunnan
neuvontaan, jossa Eija Alanen palvelee, on oltu huolestuneina yhteydessä kysymyksin
digitaalisen kuvan saamisesta omalla paikkakunnalla ja anomuksen tekemisestä henkilökortin
hankkimista varten. Marika Uimaluoto ja Eetu Aaltonen ovat osaltaan selvittäneet ongelmaa.
Suomessa kiertää lupa-auto, mutta kokoukseen mennessä ei ollut selvinnyt sen reitit eikä
aikataulut.
Eetu Aaltosella oli ehdotus, että kunnanvirastolle järjestetään paikka digitaalisen passikuvan
ottamiselle (kuvaaja Isojoelta) ja henkilökorttianomusten tekemiselle, nuorisoneuvoston
jäseniä/ lukiolaisia tietokoneineen pyydetään avustajiksi niille, jotka eivät itse selviä sähköisen
anomuksen tekemisestä – se täytyy lain mukaan asianomaisen tehdä itse, sivullisia ei voi
käyttää (tarvitaan tunnukset ja kirjautuminen). Ajatuksena on, että ilmoitetaan avun
järjestämisestä Merikarvia-lehdessä puffina ja mainoksella, kunnan www-sivuilla, eri
ilmoitustauluilla ja esim. Oloneuvoksentien asukkaille viedään jokaiseen postilaatikkoon tieto
päivästä ja kellonajoista sekä kunnanviraston neuvonnan puhelinnumero, johon voi
ilmoittautua asian hoitamiseksi. Arvio on, että esim. yhtenä päivänä 4 tunnin aikana puolen
tunnin välein voitaisiin hoitaa 10 hengen henkilökorttianomus valokuvauksineen. Eetu
Aaltonen totesi, että anomusten teko olisi mahdollista näiden nuorten avustuksella joskus
maaliskuun 28. päivän jälkeen. Sähköinen allekirjoitus jäi vielä selvitettäväksi. Monelta
iäkkäältä kuntalaiselta puuttuvat kuitenkin pankkitunnukset, jolloin tarvitaan poliisilaitoksella
käynti ja siellä haastattelu – sen järjestäminen jäi vielä mietittäväksi. – Myös sähköinen
allekirjoitus täytyy selvittää.

Mahdollisesta vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisoneuvoston yhteistyöstä puhuttiin
seuraavaksi: Eetu Aaltonen kertoi esimerkin Kajaanista, jossa vanhoja ja nuoria on saatettu
eri tavoin yhteen: nuoret ovat esim. ajeluttaneet vanhuksia ja syrjäytymisvaarassa olevia
nuoria on kutsuttu neuvojiksi ATK-asioissa iäkkäille ihmisille, sellaisia nuoria, jotka hallitsevat
tietokoneen ja ehkä vain eristäytyvät pelaamaan yksin kotonaan tietokonepelejä. Hän ehdotti
mietittäväksi omassa kunnassamme tällaista yhteyttä vaikkapa. kokkailemalla, niin että
ikääntyneet opettaisivat nuoria tekemään ruokaa ja leipomaan. Ajatusta kehitellään ja eri
toteuttamismahdollisuuksia mietitään, yhteistyötä pyritään aloittelemaan esim. elo-syyskuussa.
Eetun sektoriin kuuluu myös kunnan liikuntatoimen ohjattu liikunta. Vesijumpat vetäneet hyvin.
Korotetut hinnat Rysällä eivät ole vaikuttaneet oleellisesti käynteihin. Kahvion lakkautuksesta
on ollut puhetta, mutta monien toivomuksesta se pidetään auki. Urheilutalon eteen on tulossa
opastustaulu, joka koskee myös koko pururadan aluetta. Laaja kylttiprojekti kunnan alueella
vielä kesken, mutta huhtikuun loppupuolella kyltit pystyssä.
17 § Edellisen kokouksen muistio 24.01.2019
Ei huomautettavaa. Merkittiin tiedoksi.
18 § Ajankohtaista henkilökortista
Käsiteltiin jo kohdassa 16 §.
19 § Terveisiä Satakunnan vanhusneuvostojen puheenjohtajien, sihteerien ja vanhustyön johtavien
viranhaltijoiden päivästä Porissa 27.2.
Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat päivään, joka oli antoisa. Eri kuntien vanhusneuvostot
toimivat hyvinkin eri tavoin. Säkylän ikääntyvien neuvosto tuntuu kunnostautuvan erityisesti:
sen toimintaa on aktiivinen erilaisten esitysten ja aloitteiden tekeminen kunnan hallitukselle ja
viranhaltijoille, se järjestää luentotilaisuuksia ja säännöllisesti tapahtumia kuten Ikääntyvien
”sumpit” kerran kuussa kunnanviraston tiloissa, osanotto aina runsas. – Sotesta oli tässä
kokoontumisessa mainintoja pitkin matkaa, silloin vielä sen ”maaliintulo” ja kohtalo oli
epävarmaa. Satakunnassa on tehty valtavasti työtä soten eteen ja vaikka se ei eduskunnassa
mennyt läpi, joka tapauksessa kaikki tehty työ ei mene hukkaan.
20 § Toukokuinen musiikki- ja tanssitapahtuma
Päätettiin, että tilaisuus järjestetään Mieslaulajaintalolla ja kutsu olisi avoin osoitettuna kaikille.
Päivä on vielä auki. Erityisryhmiä myös muilta paikkakunnilta kutsutaan mukaan - Mira
Salonen selvittää, miten kutsut hoidetaan. Marika Uimaluoto kysyy Voitto Takasta esiintyjäksi
ja selvittää hänen aikataulujaan ja varaa tilat. Muitakin ehdotuksia musiikkiin tuli ja niitä
selvitetään kun Voitto Takasta on jututettu. Kahvitarjoilua pyydetään taas Uusmartoilta (Marja
Niemispelto).
21 § Satakuntaliitosta tulleet sähköpostit, tulevat tapahtumat
Jäsenet ovat saaneet kaiken s-postitse ja kokouksessa jaettiin paperikopioina Pirjo Rehulan
esitys ”Satakunta – elämää parhaimmillaan - suunnitelma ikäihmisten yhteen sovitetusta
palvelukokonaisuudesta 2019-2025 (2030)”. Kevääksi aiottu Satakunnan vanhusneuvostojen
työseminaari on siirretty syksyyn, tarkemmat tiedot tulossa. Merkittiin kaikki tiedoksi.
22 § Yhdistysten esittämät asiat
Veteraanit: Toiminnassa on aktiivisia jäseniä, vain kolme veteraania enää jäljellä kuten
lottiakin. Joku jäsenistä olisi tarvinnut avustusta nastakenkiin, mutta Lions Clubin lahjoittamaa
määrärahaa ei ollut enää jäljellä. Neuvoston nimissä on tehty 4.3. kunnanhallitukselle aloite,
että kunta vuorostaan tukisi nastakenkien hankkimista ikääntyneille esim. 1000 eurolla ensi
talven liukkaita ajatellen. Merikarvian kotihoidon toiminnasta kuultiin hyvää palautetta.
Eläkkeensaajat: Jäsenet pyritään pitämään aktiivisina monipuolisella toiminnalla: on kerhoja
eri aihepiireistä, tanssitapahtumia, kesällä on torimyyntiä, jossa mm. kaupan vielä perinteisellä
tavalla tehtyjä saunavihtoja, tulossa retki Riikaan. Ehkäpä vihtojen tekoa voisi neuvoa joskus

Merikarvian nuorelle polvelle ennen kuin taidot häviävät.
Eläkeliitto: Eduskuntamatka tehty, tutustuttu valtiovarainvaliokunnan tiloihin kansanedustaja
Kallin johdolla. Mukana oli myös Pomarkun ja Siikaisen jäsenistöä. Halutaan panostaa
toiminnassa jäsenten hyvinvointiin. Kesäretkeä suunniteltu Seilin saarelle. Myös
eläkeliittolaisissa on perinteisten saunavihtojen ja varpuluutien taitajia; toripäivinä ollaan mm.
niitä myymässä.
Seniorit: Ei erityistä uutta mainittavaa tammikuussa esiin tuotujen asioiden jälkeen.
23 § Muut asiat
Puheenjohtaja esitti, että neuvostomme tekee aloitteen kunnanhallitukselle oman
ajanvarausnumeron vaatimiseksi Porin perusturvalta Merikarvian terveysasemalle. Sitä on
pyydetty muutaman kerran aiemminkin, mutta perusturva on tyrmännyt sen. Porissa 27.2.
pidetyssä Satakunnan vanhusneuvostojen puheenjohtajien päivässä asiasta oli puhetta
Satakunnan vanhusneuvoston kahden edustajan ja Ulvilan vanhusneuvoston edustajan
kanssa. Ulvilassa on vastaava tilanne kuin meillä: hekin ovat vaatineet omaa numeroa
terveyskeskukseensa, mutta perusturvan vastaus on ollut EI. Puhelinyhteyden saanti
ajanvaraukseen on todella ongelmallinen – varminta on mennä fyysisesti terveyskeskuksen
luukulle eikä se suinkaan ole kaikille avuntarvitsijoille mahdollista.
Merikarvia-lehden kolumnit tänä keväänä: Marika Uimaluoto 4.4., Päivi Heinonen 23.5.
Puheenjohtaja kertoi, että moniammatillista työryhmää aletaan työstää 14.4. jälkeen.
24 § Kokouksen lopetus ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10. Seuraava kokous pidetään torstaina huhtikuun 25.
päivä klo 16 alkaen kunnanvirastolla.

Marja Niemispelto
Sihteeri

