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MERIKARVIAN KUNTA

KUNTAMUISTIO 1/2019

Vanhus- ja vammaisneuvosto

24.01.2019

Aika ja paikka
Torstai 24.01.2018 Merikarvia klo 16.00-18.20, kunnanvirasto
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Päivi Heinonen – Merikarvian kunta
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit ry
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat
Helena Valli – Merikarvian seurakunta
Erkki Vanhatalo – Eläkeliiton Merikarvian yhdistys

01 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden. Jäsenistä puuttuivat Anne Makkonen, Altti Mäntylä, Hannu Peltomäki ja
Mira Salonen eikä varajäseniä ollut paikalla.
02 § Edellisen kokouksen muistio 22.11.2018
Ei huomauttamista. Merkittiin tiedoksi.
03 § LC Merikarvian avustustuki nastakenkiin
(Kela-taksikuljettajan alustus siirtynyt kokouksen loppuun)
Koska avustustukea ikäihmisten nastakenkiä/liukuesteitä varten oli jäljellä ja vielä tammikuun
puolivälissä oli tullut yksi anomus, neuvosto päätti hyväksyä ko. tukianomuksen.
04 § Seurakunnan vastaus neuvoston aloitteeseen ”Esteetön Merikarvia”
Marika Uimaluoto luki srk:n vastauksen 07.11.2018. Sekä Kauppatien että Papintien puoleiset
luiskat on purettu, koska eivät ole täyttäneet rakennusmääräyksiä. Uusi Papintien puolen
luiska on ko. määräysten mukainen. Kirkon Kauppatien puoleiset portaat ovat korkeat ja
rakennusmääräysten mukainen ilman välitasanteita oleva luiska voi olla kaltevuudeltaan max.
5 % ja näin ollen luiskasta tulisi liian pitkä eikä se sopisi kirkon tyyliin. Merikarvian kirkko on
suojelukohde ja Museovirasto valvoo tehtäviä muutoksia.
Kirkon maa-aines on suurehkorakeista punaista soraa. Sen vaihtaminen toiseen tai erillisen
käytävän rajaaminen vaativat tarkempaa selvitystä – huomioitava myös mm. talviolosuhteiden
vaatimat auraukset. Merkittiin tiedoksi.
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05 § Seurakunnan vastaus neuvoston aloitteeseen koota ”Moniammatillinen toimikunta kunnan
vanhusväestön syrjäytymisen hidastamiseksi”
Puheenjohtaja luki Merikarvian seurakunnan kirkkoneuvoston vastauksen 28.11.2018
kyseiseen aloitteeseen. Siinä todetaan, että srk:n resurssit ovat jo käytössä (diakoniatyö),
mutta yhteistyötä ja tukea moniammatilliselle yhteistyölle ei suljeta pois, mikäli sellainen
toimikunta tulee perustetuksi. Merkittiin tiedoksi.
06 § Henkilökortti
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniin on oltu yhteydessä henkilökortti-asioissa. Ko. korttia
vaaditaan henkilöllisyyden todistamiseen ja esim. uuden avainlukulistan saamiseen pankista.
Kunnassa ei ole mahdollisuutta saada korttiin vaadittavaa digitaalista valokuvaa korttia varten.
Puheenjohtaja on ollut yhteydessä Osuuspankkiin ja Merikarvia-lehteen, jotta saataisiin
tarkempaa tietoa ja ohjeita kortin hankkimisesta. Asiaa käsitellään myös maanantaina 28.1.
kunnanhallituksen kokouksessa. Henkilökortin puuttuminen tulee haittaamaan/estämään
pankkiasiointia ja digitaalisten palvelujen käyttöä. Valokuvausta yritetään järjestää esim.
kunnan tiloihin määrättyinä ajankohtina, joista täytyy saada tieto kuntalaisille. Kuultiin, että
Eläkeliiton helmikuun kokoukseen on kutsuttu poliisi kertomaan henkilökortista - tiedon puute
ja edessä olevat ongelmat kortin saamiseksi pitäisi saada pikaisesti selvitetyksi ja hoidetuksi.
07 § Toimintakertomus 2018
Toimintakertomus on lähetetty s-postilla kaikille jäsenille ja varajäsenille. Toivottua linjaautokatosta Kauppatielle ei ole vielä kuulunut, kunnan teknistä puolta pyydetään kiirehtimään
sen valmistumista. Ilmeni myös, ettei kunnan liikenneturvallisuusryhmää ole vuoden 2018
aikana kertaakaan kutsuttu koolle, Erkki Vanhatalo kertoi asiasta siihen valittuna
edustajanamme. Toimintakertomus hyväksyttiin.
08 § Toimintasuunnitelma 2019
Jäsenille lähetettyyn suunnitelmaan tehdään kevätjuhlan kohdalle muutos: sen tilalle
ehdotettiin toukokuussa isompaa tapahtumaa, johon kutsuttaisiin mahdollisesti muistakin
kunnista vieraita. Ikääntyneitä ja eri tavoin vammaisia kutsuttaisiin nauttimaan yhdessäolosta
tarjoiluineen, musiikista ja tanssimisesta esim. Merikievariin tai pienemmissä puitteissa
Mieslaulajien talolle. Tiedotusta voidaan tehdä myös kunnan www-sivuilla, joka maininta
lisätään toimintasuunnitelmaan. Näillä muutoksilla suunnitelma hyväksytään.
09 § Satakunnan vanhusneuvoston pöytäkirja 11.12.2018
Merkitään tiedoksi annetuksi jäsenille.
10 § Seminaarit, muut tulevat tapahtumat ja tulleet sähköpostit
Merkitään kaikki kokouskutsussa mainitut seminaari- ja muut kutsut kaikille jäsenille
sähköpostilla tulleiksi. Yhdistysten taloushallinto -koulutus ei koske neuvostoamme.
Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat 27.2. Porissa seminaariin, johon Satakuntaliitto kutsuu
myös kuntien vanhustyön johtavia viranhaltijoita. Kevään Työseminaari Satakunnan
vanhusneuvostojen jäsenille ja varajäsenille siirtyy ensi syksyyn.
11 § Yhdistysten esittämät asiat
Eläkeliitto: Ohjelmassa on kevätkaudella 5 kerhoa, syyskaudella 3. Eduskunnassa vierailu
14.2. yhdessä Pomarkun ja Siikaisten eläkeliittolaisten kanssa. Henkilökorttiasiaa Korsulla
poliisin opastamana 22.2. Monipuolista ohjelmaa tiedossa pitkin vuotta.
Veteraanit: 4 veteraania menehtynyt viime aikoina, jäljellä 4 veteraania ja 3 lottaa, joilla
kaikilla korkea ikä. Yhdistyksestä ollaan muodostamassa myöhemmin perinneyhdistystä.
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Seniorit: Ensimmäinen kokoontuminen oli juuri ollut ja monenlaista yhteistä on
suunnitelmissa: mm. muistikerhokoulutusta, teatteri- ja ym. kulttuurimatkoja (Tuusulan matka
2-3.5.), ja luontoretkiä tutustumaan lintuihin Jukolasta käsin ja saaristokierros. Nettijelppi-asia
vielä auki.
Eläkkeensaajat: Hiljattain pidetyssä ensimmäisessä kokoontumisessa oli 50 jäsentä paikalla.
Vuoden ohjelmaan kuuluu monipuolista yhdessäoloa, kerhossa saadaan esim. helmikuussa
tietoa Kelasta, 9. helmikuuta tehdään teatterimatka Poriin, myös muita matkoja
suunnitelmissa mm. toukokuussa, kevätkauden päättäjäiset Nuortenniemessä.
12 § Muut asiat
Puheenjohtaja kertoi liikuntasihteeri Eetu Aaltosen puhuneen jo ennen joulua v&v-neuvoston
mahdollisesta yhteistyöstä nuorisoneuvoston kanssa. Teemana voisi olla esim. meidän
neuvostomme taholta jokin perinteinen juttu esitettäväksi/neuvottavaksi ja nuoret
kertoisivat/neuvoisivat asioita heitä kiinnostavilta alueilta. Ehdotus otettiin myönteisesti
vastaan.
13 § Kela-taksi
Marika Uimaluoto oli kutsunut taksinkuljettaja Pertti Vähätalon kertomaan Kela-taksitilanteesta
käytännössä ja tulleista palautteista viime kesänä alkaneeseen uuteen systeemiin liittyen.
Merikarvialla on 5 Kela-taksia. Joskus on niistä pulaa ja silloin Siikainen ja Pomarkku
palvelevat. Turkulaisen Taksidatan laitteet ja tabletit ovat aiheuttaneet harmia, olleet suuri
kompastus, sillä niissä on paljon häiriöitä ja yhteydet pätkivät jatkuvasti huonojen resurssien
takia. Tietojen pitäisi mennä suoraan taksista Kelaan, mutta usein ne joudutaan lähettämään
erikseen Kelalle, mikä hidastaa asioita. Uutta on kuulemma tulossa. Myös puhelinyhteys Kelaauton tilaamiseen on hidasta, 15 minuuttiakin voi joutua odottamaan vastausta, aamuisin
vaihde on kuulemma vapaampi.
Asiointiajoissa vammaispalvelujen asiakas saa vielä nyt valita itse taksin, mutta nekin ovat
menossa Taksidatalle eikä sitten enää voi valita (asia yhtiökokouksessa 29.1.).
Asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä taksipalveluun. Meno-paluu -matkoja ei enää voi tilata.
Yhdistetyt kyydit eivät kaikkia miellytä, mutta voivat kyllä onnistuakin. Tartuntavaarojen takia
joidenkin asiakkaiden on voitava olla yksin kyydissä esim. syöpäsairauksien hoitokäynneillä ja
heidän täytyy ilmoittaa asiasta taksia tilatessaan. Tuli esille, että taksinkuljettajan pitäisi
tilauksen yhteydessä saada tieto siitä, onko asiakkaalla esim. muistisairautta jos häntä
kuljetetaan yksin ilman saattajaa. Samalla tavoin eri vapaaehtoiset saattajat tarvitsevat tietoa
saatettavansa tilasta ja huomioon otettavista terveysasioista (diabetes ym.), koska esim.
sairaalareissu voi venyä monien tuntien mittaiseksi jo paluutaksinkin odottamisen takia.
Kysyttäessä taksikuljetuksesta esim. Oloneuvoksentieltä terveyskeskukseen, Pertti Vähätalo
sanoi, että sellaiset pienetkin siirrot Merikarvialla saatetaan tehdä Porista asti ja esim. 15-20
Porin taksia tuo asiakkaita Merikarvialle kunnan omien taksien lisäksi.
14 § Kokouksen lopetus ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. Seuraava kokous pidetään torstaina maaliskuun
14. päivä klo 16 alkaen kunnanvirastolla.

Marja Niemispelto
Sihteeri

