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MERIKARVIAN KUNTA

KUNTAMUISTIO 3/2018

Vanhus- ja vammaisneuvosto

07.06.2018

Aika ja paikka
Torstai 07.06.2018 klo 16.00-18.40 kunnanvirasto
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit ry
Anne Makkonen – SPR Merikarvian osasto
Altti Mäntylä – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Mira Salonen – asiantuntijajäsen, vammaisasiat
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat
Helena Valli – Merikarvian seurakunta
Erkki Vanhatalo – Eläkeliiton Merikarvian yhdistys
Anne Vastamäki-Ahola – Merikarvian kunta
23 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Kokous aloitettiin klo 16 ennen neuvoston puheenjohtajan paikalle saapumista.
Marika Uimaluoto viivästyi hieman alusta työhönsä liittyvän asian vuoksi ja
kokouksen avasi varapuheenjohtajan varamies Anne Vastamäki-Ahola. Todettiin
läsnäolijat.
24 § Kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival esittäytyi
Uusi kunnanjohtaja kävi kokouksen alussa lyhyesti esittäytymässä. VarsinaisSuomen ely-keskuksen ylijohtajana työskennellyt Kimmo Puolitaival valittiin
Merikarvian kunnanjohtajaksi, jossa työssä hän aloitti ensin 10.4. kunnanjohtajan
viransijaisena ja 1.8. alkaen kunnanjohtajana. Häntä pidetään muutosjohtajana ja
haasteista hän tuntuu pitävän. Myös Merikarvialla muutokset ovat välttämättömiä
Asiajohtajuuden ohella hän sanoo olevansa myös henkilöjohtaja sekä valmentava
johtaja. Kunnan väkiluvun pieneminen on huolestuttavaa; se suunta on saatava
pysäytetyksi ja Merikarvian kunta houkuttelevaksi asuinpaikaksi esim. kehittämällä jo
olemassa olevia yrityksiä ja luomalla uutta yritystoimintaa teollisuuden lisäksi myös
matkailun puolelle. Hän haluaa olla helposti lähestyttävä myös kylällä liikkuessaan.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoitukseen ja toimintaan liittyen hän totesi, että
hänellä on henkilökohtaista kokemusta molempien ryhmien elämänalueilta läheisten
ihmisten kautta.
Vammaisten asunto- ja palveluoloihin on kunnassa tulossa parannusta. Wassan
alueelle ja Näsintielle on tulossa asuntoja. Rakentajana on Kiinteistö Oy Satakruunu,
Ara-rahoitusta saatavilla. Neuvotteluja vielä kesken.
25 § Edellisen kokouksen 3.5. muistio
Ei huomautettavaa, merkittiin tiedoksi.
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26 § Wassan alueen asukkaiden kevätjuhla ma 28.5.
Paikalla oli n. 40 henkeä. Juhla järjestettiin yhdessä Satakunnan vanhustuki ry:n
kanssa edustajinaan Outi Penttinen ja Johanna Hemmi. Järjestäminen liittyy
hankkeeseen ”Yksinäisyydestä aitoon kohtaamiseen”. Uusmartat hoitivat
tarjoilupuolen. Yhteislaulua, Lasten Laulupajan esityksiä, runoja, tietokilpailu ja
hartaushetki muodostivat tilaisuudesta hyvän yhdessäolon hetken. Vanhus- ja
vammaisneuvoston uutta esitettä jaettiin, samoin kuin asiakastyytyväisyyskyselylomaketta. Mahdollisesti ensi vuonna jatketaan kevätjuhlan järjestämistä, mutta
on auki, missä muodossa se tulee tapahtumaan.
27 § Wassan asukkaiden juhannusjuhla (päivätoimintakeskus) 18.6. klo 13
Juhannusjuhla järjestetään Oloneuvoksentien asukkaille vuorovuosin: Merikarvian
vanhustenkotiyhdistys, vanhusneuvosto (viime kesän jälkeen yhdistetty vanhus- ja
vammaisneuvosto) sekä seurakunta ovat olleet vastuissa. Tänä vuonna juhlat
järjestetään Merikarvian kotipalvelun kanssa yhteistyössä. Helena Valli on hoitanut
järjestelyjä kotipalvelun kanssa; kaikki on valmiiksi suunniteltu ja vastuut jaettu ja
hoidettu juhlan suhteen juhannuskoivuja ja lipunnostoa myöten. Altti Mäntylä on
juhlapuhujana. Tanhuesitys on kotipalvelun tilaama, samoin Eveliina Viitala
haitareineen, Tiina Tervo laulattaa ja toimii säestäjänä, Marika Uimaluoto on tilannut
täytekakkua juhlakahvitarjoiluun samoin kuin makkarat tykötarpeineen –
Oloneuvoksentien pihapiirissä juhannusjuhlien vetonaulana on ollut grillimakkaratarjoilu ja siitä haluttiin nytkin pitää kiinni (kotipalvelu hoitaa kahvi-, tee- ja
mehupuolen). Simo Seppälää pyydetään grillinsä kanssa makkaroiden paistohommaan. Marja Niemispelto ja Mira Salonen hakevat täytekakun ja makkarat Kiilan
keittiöltä.
28 § Kaupunkijuna Poritar pe 6.7.
Marika Uimaluoto on varannut junan niin, että ensimmäinen kierros alkaa klo 9
päiväkodilta (kesto 30-45 min), josta lapset ja heidän saattajansa noudetaan.
Seuraavaksi ajelutetaan Wassalta päivätoimintakeskuksen edestä Oloneuvoksentien
rivitalojen asukkaita ja kehitysvammaisia klo 10 alkaen; heille kaikille viedään ajoissa
kutsut kunkin postilaatikkoon. Jos kyytiin mahtuu, torilta voidaan ottaa väkeä tälle
kierrokselle (noin tunti). Kiilarinteeltä ensimmäinen lähtö on klo 13, tehdään kaksi
kierrosta. Altti Mäntylä suunnittelee kunkin ryhmän reittejä ja toimii perinteisesti
oppaana kaikilla kierroksilla. Hän kirjoittaa Merikarvia-lehteen pienen infojutun
Porittaren vierailusta. Marja Niemispelto tekee mainokset sekä Oloneuvoksentien
asukkaille (Anne Vastamäki-Ahola jakaa) että erikseen Kiilarinteelle, ja hän myös
informoi päiväkotia. Vapaaehtoisia ystäviä pyydetään avuksi saattamaan vanhuksia
junaan Kiilalla ja tarvittaessa olemaan kierroksella mukana.
29 § Kiilan asukkaiden virkistyspäivä / ulkoilutus
Perjantaina 13.7. on vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten vuoro ulkoiluttaa Kiilan
asukkaita. Siksi päiväksi saataisiin myös riksapyörää maksutta lainaan Siikaisista
Satateräkseltä. Heräsi kysymys vakuutuksista ”kaiken varalta”. Riksa-asiaa
selvitetään, esim. sen kuljetus Siikaisista Merikarvialle ja kuinka raskas poljettava se
on. Alustavasti ei neuvoston jäsenistä kovin moni ilmoittautunut ”riksakuskiksi”, mutta
askarruttavia asioita selvitetään. (Kokouksen jälkeen selvisi, että Satateräs antaisi
kesäapulaisena olevan pojan riksan polkijaksi.) Virkistyspäivää juhlistettaisiin
torikäynnin jälkeen grillaamalla makkaraa Kiilan pihassa ja nauttimalla pullakahvit.
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Musisointiakin mietittiin päivän ohjelmaan. Aikataulu ja yksityiskohdat jäivät vielä
auki – kun ne selviävät, Marja Niemispelto tekee mainoksia ja toimittaa niitä Kiilalle.

30 § Neuvoston asiakastyytyväisyyskysely
Kyselylomakkeita ja palautuslaatikoita on Wassalla, Kiilalla, terveyskeskuksessa, Smarketissa ja K-marketissa. Eläkeyhdistykset ovat niitä myös saaneet. Lomakkeita
saa myös kunnanvirastolta ja sinne voi palauttaa. Tiina Tervo on jakanut niitä
Oloneuvoksentien asukkaille. Palautusta on pyydetty sunnuntaihin 24.6. mennessä.
Koonti kyselyn tuloksista annetaan myös Merikarvian kunnanhallitukselle ja Porin
perusturvalle.
31 § Seminaarit, tulevat tapahtumat ja tulleet sähköpostit (välitetty kaikille jäsenille)
·
·
·
·

·

Satakunnan vanhusneuvoston tarkistamaton muistio 24.4. – merkittiin tiedoksi
Pienryhmän muistio 24.4. – merkittiin tiedoksi
Satakunnan vanhusneuvoston esityslista 7.6. – merkittiin tiedoksi
Porin Asuntomessuilla (6.7.-5.8.) ryhmävierailuaika (Marja Niemispelto ilmoittaa
messujen verkkosivuilla tällä tiedolla 7-8 jäsentä ryhmävierailulle (varmistus vielä
lähempänä ajankohtana), joka tehdään ti 10.7., jolloin Porin vanhusneuvosto
”esiintyy lavalla” klo 12.30 ja olisimme mukana messuilla yhtä aikaa ainakin
Harjavallan vanhusneuvoston kanssa. Messureissulla mahdollisesti yhteinen
lounas kaupungilla. Kellonaikoihin ja yhteiskuljetukseenn palataan lähempänä.
Satakunnan vammaisneuvostojen koulutustilaisuus Kankaanpään
kuntoutuskeskuksessa 30.8. klo 17.30 alkaen (ensin kahvitarjoilu ja
tutustumista). Neuvostomme alustavasti ilmoitettu mukaan, tarkemmat
ilmoittautumiset 20.8. mennessä (sihteeri varmistaa osallistujat).

32 § Yhdistysten esittämät asiat
Eläkkeensaajat: Lomalla! Yhteinen pyöräretki juuri kokouspäivänä.
Seniorit: Ollut hiljattain ampumakilpailua, laivaristeilyä (Senioriliitto ”Seniorit
nettiajassa”), linturetki – loma alkaa.
Veteraanit: Sankarivainajien kunniaksi pidettiin talkoot: kolmen päivän ja kuuden
miehen uurastuksen tuloksena sankarihautojen alue on nyt hienossa kunnossa - srk
antoi tarvikkeet. Seutukunnallinen Sotaveteraanien kirkkopäivä pidetään
juhlallisuuksineen Merikarvialla 14.6., ilmoittautuneita on noin 300. ”Taivaan tulet” teatteriesitykseen on varattu lippuja ja kuljetukset. VPK tarjoaa Kipinälehdossa
lohisoppalounaan tulevana lauantaina.
Eläkeliitto: Liittokokous ollut juuri Jyväskylässä, jossa toistatuhatta osallistujaa. Risto
Ikonen uusi puheenjohtaja (Eeva Kuuskosken seuraaja). Yhteensä 401 yhdistystä.
Retket Valamoon ja Ouraan . Toripäivänä 6.7. oma ständi, teatterireissu ja
sotamuseo Kauhajoella 28.7.
33 § Muut asiat
Puheenjohtajan terveiset Satakunnan vammaisneuvostojen tapaamisesta 24.5.
Säkylässä: Tehtiin lausunto maakunnallisesta vammaisneuvostosta maakuntalaki
26 § mukaan: ”Vaikuttamistoimielinten jäsenet tulee valita maakunnan kunnissa
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toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin
vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja.” Satakunnan
maakunnalliseen vammaisneuvostoon halutaan edustaja jokaisesta
vammaisneuvostosta ja hänelle yksi varaedustaja. Lisäksi neuvoston kokouksessa
tulee olla maakuntahallituksen edustajajäsen ja kutsuttaessa maakunnan
viranhaltijaedustus.
Maakuntalain nykytilaa käytiin läpi. Tehtiin ehdotus Satakunnan maakunnallisesta
vammaisneuvostosta, sen valinnasta, kokoonpanosta ja toimikaudesta. Koottiin sen
tärkeimmät tehtävät ja rooli suhteessa kunnalliseen vammaisneuvostoon sekä asiat,
joita maakunnan tulee tehdä maakunnallisen vammaisneuvoston toimintaedellytysten
varmistamiseksi. Maakunnallinen vammaisneuvosto kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja
tarvittaessa. Tavoitteena on, että vammaisneuvosto tuo alueen vammaisten
henkilöiden, heidän omaistensa sekä vammaisjärjestöjen asiantuntijuuden laajasti
maakunnan toiminnan tueksi. Toimikausi määritellään maakuntavaltuusto- ja samalla
kunnanvaltuustokauteen. Saumaton yhteistyö ja tiedonkulku kunnallisten ja
maakunnallisen vammaisneuvoston välillä on toiminnan kannalta tärkeää.
Maakunnallisen vammaisneuvoston toiminnan tavoitteena on, että vammaisasiat
valtavirtaistuvat eli tulevat huomioiduiksi kaikessa maakunnan toiminnassa ja sen
tehtävänä:
· antaa lausuntoja ja palautetta sekä seurata vammaispoliittisen ohjelman tai
vastaavan tekoa ja toteutumista
· tehdä kannanottoja
· välittää tietoa, kouluttaa ja tiedottaa
Lausuntomuistio tapaamisesta jaettiin kaikille jäsenille sähköpostitse.
YK-sopimus, yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista – merkittiin
tiedoksi. Tähän on jokaisen jäsenen hyvä tutustua.
Opas maakunnan vammaisneuvostojen toimintaan – merkittiin tiedoksi
Opas maakunnan vanhusneuvostojen toimintaan – merkittiin tiedoksi
Kolumnin kirjoittaminen Merikarvia-lehteen. Päätoimittaja Jarkko Ambrusin otti
yhteyttä neuvoston sihteeriin ja kysyi, onko jäsenillä kiinnostusta alkaa kirjoittaa
kolumneja lehteen. Sihteeri oli kirjoittanut huhtikuussa lehteen yleisesittelyn vanhusja vammais- neuvoston lakisääteisyydestä kunnassa, sen tehtävistä ja toiminnasta.
Vuoroja jaettiin alustavasti niin, että Marika Uimaluoto kirjoittaa 14.6. ilmestyvään
lehteen, Marja Niemispelto on vuorossa seuraavana mahdollisesti heinäkuussa,
sitten Tiina Tervo elokuussa, Mira Salonen syyskuussa, Anne Makkonen tai Anne
Vastamäki-Ahola (varalla) lokakuussa, Marika Uimaluoto marras-joulukuussa.
Päätoimittaja ilmoittaa vielä tarkemmin lehdet, joihin kolumnia halutaan. Ennen
kunkin jäsenen kolumnin lehdessä julkaisemista olisi hyvä, että Marika Uimaluoto
saisi sen luettavakseen ja kirjoitusaiheista voidaan keskustella neuvoston
kokouksissa joukollakin.
Vanhustenviikon juhla Siikaisissa 11.10. klo 13
Vanhustenviikon juhla on järjestetty vuorovuosin ja nyt on Siikaisten vuoro. He ovat
kutsuneet puhujaksi Matti Rintalan, joka on lähtöisin Siikaisista. Hänestä ei vielä
tiedetä enempää. Viime syksynä juhla järjestettiin Merikarvialla eikä siikaislaisilta
velotettu kustannuksista. Mietittiin myös oman juhlan järjestämistä syksyllä kunnan
150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Tilaisuuden mahdollinen järjestäminen ohjelmineen
jäi mietittäväksi. Joulukuun 12. päivänä on vammaistenpäivä.
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Esteetön Merikarvia -aihe nousi puheeksi. Vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti 8.
toukokuuta tilaisuuden vammaisten omaisille ja muille asiasta kiinnostuneille
Wassalla, jossa mm. Porin vammaisneuvoston toimintaa esitteli puheenjohtaja Lauri
Levo. Neuvosto hoitaa tarmokkaasti esteettömyysasioita ja puheenjohtaja kertoi
niihin liittyvistä projekteista ja saaduista tuloksista. Mietittiin, voisiko Merikarvialla
teettää esim. jollakin opiskelijalla esteettömyydestä opinnäytetyön. Puheeksi tuli mm.
Merikarvian kirkon ympäristön ja hautausmaan alueen päällystemateriaali, joka tekee
pyörätuolilla liikkumisen ja sen työntämisen todella raskaaksi. Neuvosto tekee
seurakuntaan aloitteen päällystemateriaalin muuttamiseksi esteettömäksi.
Hyvinvointikertomus. Altti Mäntylä kertoi, että kunnanjohtaja Kimmo Puolitaipaleella
on nyt vetovastuu kunnan Hyvinvointikertomuksesta. Altti Mäntylä kirjaa vanhus- ja
vammaispuolelta jo tehtyjä parannuksia ja esiin tulevia parannusehdotuksia sekä
terveyteen, hyvinvointiin ja palveluihin liittyviä huomioita. Syrjäytymisen ehkäisy on
tärkeä tavoite ja yksinäisyyden helpottaminen. Tavoitteena on löytää ”työkaluja” sekä
henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin.
Vanhustenviikon (7.-14.10.) teemana on tänä vuonna ”Iloa toimeliaisuudesta”.
Yksinäisyyden on todettu heikentävän elämänlaatua ja toimintakykyä sekä alentavan
muistia. Yksinäisyys voi jopa johtaa ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan.
Vanhustyön keskusliitto (vtkl.fi) on julkaissut vanhustenviikon kunniaksi vihkosen,
jossa pääkirjoituksessa viisaasti todetaan mm. että ”meidän kaikkien tulee kantaa
vastuuta läheisistämme ja lähipiiristämme nykyistä enemmän, rakentaen osallisuutta,
toimeliaisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa yhteiskuntaa. Sellaisessa yhteiskunnassa
on ilo vanheta.”
34 § Kokouksen lopetus ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40. Seuraava kokous pidetään torstaina 16.8.
klo 16 alkaen. Syksyn kokouksista on alustavasti sovittu seuraavaa: 13.9., 4.10. ja
8.11.

Marja Niemispelto, sihteeri

