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MERIKARVIAN KUNTA

KUNTAMUISTIO 3/2019

Vanhus- ja vammaisneuvosto

25.04.2019

Aika ja paikka
Torstai 25.04.2018 Merikarvia klo 16.00-17.50, kunnanvirasto
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Päivi Heinonen – Merikarvian kunta
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit
Anne Makkonen – SPR Merikarvian osasto
Päivi Mäkinen – varajäsen, Merikarvian seurakunta
Altti Mäntylä – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Hannu Peltomäki – Merikarvia kunta
Mira Salonen – asiantuntijajäsen, vammaisasiat
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat
Vanhatalo – Eläkeliiton Merikarvian yhdistys

25 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden. Paikalla oli täysi vahvuus, seurakunnan edustajana varajäsen.
26 § Edellisen kokouksen muistio 14.3.2019
Merkittiin tiedoksi.
27 § Henkilökorttiasia ja suunnitelma opastustapahtumasta
Alkuperäisestä aikataulusta ei pystytä pitämään kiinni, vaan tapahtuman valmistelu on kesken
ja sitä joudutaan siirtämään. Puheenjohtaja Marika Uimaluoto keskustelee uudesta
ajankohdasta Eetu Aaltosen kanssa.
28 § Toukokuun musiikki- ja tanssitilaisuus
Päiväksi valikoitui perjantai 31.5., paikkana on Mieslaulajaintalo (vuokra 150 e), aloitus klo 14.
Musiikista vastaavat Voitto Takanen ja Jussi Henttonen (palkkio 450 e). Ohjelmassa on myös
yhteislaulua sekä runonlausuntaa. Uusmartat huolehtivat tarjoilusta. Tilaisuus on kaikille avoin
– ”tanssipakkoa” ei ole. Mira Salonen hoitaa myös naapurikuntien kehitysvammaisille kutsut
sekä tekee sekä Merikarvia-lehteen että Satakunnan Kansaan ilmoitukset. Merikarvia-lehteen
laitetaan myös puffi-ilmoitus. Ilmoituksen pitää olla to 23.5. MK-lehdessä.ja vielä Menojaki olis
-palstalla ke 29.5. Sali tarvitsee koristelua, joka hoidetaan yhteistyössä, asiaan palataan.
Mieslaulajaintalolla olisi hyvä käydä jo edellisenä päivänä eli helatorstaina katsomassa
paikkoja.
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29 § Oloneuvoksentien juhannusjuhla
Päiväksi sovittiin tiistai 18.6., aloitus klo 14. Seurakunnan vuoro on toimia juhlan tarjoajana,
apujoukkoja mm. tarjoiluun tarvitaan. Kotipalvelu ei kuulemma tänä keväänä järjestä
kevät/juhannusjuhlaa.
30 § Kaupunkijuna Poritar
Kaupunkijuna on tilattu perjantaiksi 5.7. Kierros alkaisi päiväkodilta, siitä Wassalle ja
iltapäivällä olisi Kiilan väen ajeluttaminen. Altti Mäntylä on hoitanut perinteisesti opastuksen ja
lupautui siihen taas; hän on yhteydessä kaupunkijunan Helteeseen ja sopii reiteistä.
Ilmoitukset joka laitokseen (päiväkoti, työkeskus/Wassa, Annika-koti, Kiila) hoidettava ajoissa.
31 § Kiilan kesätapahtuma
Makkaran grillauksen, kahvin ja pullan lisäksi mietittiin musiikkia. Järjestelyihin palataan
seuraavassa kokouksessa.
32 § Palveluauto
Puheenjohtaja ja sihteeri tapasivat kunnanvirastolla Riitta Viitala -nimisen henkilön, eläkkeellä
olevan leikkaussalihoitajan ja entisen yrittäjän, jolla oli kokemusta palvelujen järjestämisestä
iäkkäille ihmisille. Kunnanjohtaja oli pyytänyt ottamaan vanhus- ja vammaisneuvostoon
yhteyttä. Riitta Viitala kertoi mm. ”palvelupirssistä”, jota Kankaanpäässä kokeiltiin paikallisen
työpajan kautta Leader-rahoituksella puolen vuoden ajan. Autossa oli tuote-esittelyjä ja
parturi/kampaaja -palveluita yms. Tapaaminen oli lyhyt, mutta ehkä kuulemme Riitta Viitalan
ideoita ikäihmisten aktivoimiseksi joskus lisää. - Neuvoston jäsenet keskustelivat mm.
erilaisten palvelupäivien järjestämismahdollisuuksista eri puolilla kuntaa - kylätalojahan on jo
aktiivisessa käytössä.
Tässä yhteydessä puheenjohtaja otti puheeksi jo aikaisemmin esillä olleen ajatuksen
pyörätuolien huoltopäivästä Merikarvialla. Se voisi olla Yrittäjäpäivän yhteydessä 5.9. Asiaan
palataan tarkemmin.
33 § Tulleet sähköpostit
Kokouskutsussa mainitut Satakuntaliiton kautta tulleet s-postit merkittiin tiedoksi.
Edunvalvonta- ja testamentti-iltaan 7.5. Porissa pyrkivät osallistumaan mahdollisuuksiensa
mukaan Marika Uimaluoto ja Hannu Peltomäki. – Sihteeri ilmoittaa Satakunnan
vanhusneuvostolle seuraavien kolmen kokouksemme päivämäärät: sieltä on tullut pyyntö, että
muutama henkilö kerrallaan heidän jäsenistään haluaisi vierailla jokaisessa Satakunnan
vanhusneuvostossa jonkin lähimmän kolmen kokouksen puitteissa. – Selkokielikoulutuksen
materiaalia saatiin s-postitse: vanhus- ja vammaisneuvoston jäseninä meidänkin on
suositeltavaa olla tietoisia selkokielen periaatteista, sillä selkeä puhetapa ikääntyneiden ja
vammaisten ihmisten kanssa keskusteltaessa helpottaa kommunikointia.
34 § Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevä etsivä työ kuntamme ikäihmisten syrjäytymisen estämiseksi
Kunnanhallitus hyväksyi aloitteen yksimielisesti ja päätti asettaa toimikunnan, johon nimitti
puheenjohtajaksi Marika Uimaluodon ja sihteeriksi Olli Rajalan. Seurakunnan edustajaksi on
nimetty Helena Valli ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajaksi valittiin Marja Niemispelto.
35 § Yhdistysten esittämät asiat
Veteraanit: Kerhotoiminta aktiivista, eri alojen asiantuntijoita vierailijoina kokouksissa. Kevään
tilaisuuksista saunahartaus ja VPK:n tarjoama lohisoppa -tilaisuus edessä. Huolenaiheet
liittyvät perusturvaan: yhteyden saanti terveyskeskukseen ja vastaanottoaikojen vaikea
saavuttaminen puhelimitse harmittavat. Myöskään mobiililääkäri-palvelu ei toimi Merikarvialla.
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Ajanvarausongelma tuntuu olevan yhteinen aina vain jatkua harminaihe, myös muiden kuin
ikääntyneiden kuntalaisten keskuudessa. Myös Ulvila on heidän vanhusneuvostonsa
puheenjohtajan mukaan yrittänyt saada omaa puhelinnumeroa terveyskeskukselleen.
Lääkäriajan varaaminen tai ylipäätänsä yhteys omaan terveysasemaan voi osoittautua tosi
työlääksi, jopa tunneista voi olla kyse ennen kuin perusturvasta vastataan eikä
takaisinsoittokaan tunnu toimivan. Hannu Peltomäki on Pirjo Koivukorven kanssa kuntamme
edustajana perusturvan kokouksissa, mutta niissä sitä ei ole pyynnöistä huolimatta otettu
viralliselle esityslistalle. Asiasta ei neuvotella, perusturvan vastaus on, että omaa numeroa ei
tule. Neuvoston mielestä kuntamme johdon pitää ottaa päättäväisesti hoidettavakseen
Merikarvian terveysasemalle oma puhelinnumero mahdollisimman pian.
Eläkeliitto: Piirihallituksen kokous oli ollut juuri v&v-neuvoston kokoontumispäivänä. Toiminta
on laaja-alaista ja uutta ideoidaan: eri alojen asiantuntijoiden vierailuja (mm.pankkialalta ja
tietotekniikasta) ja monipuolista kulttuuritoimintaa, risteilyjä, ja erilaisia retkiä (esim. Seilin
saarelle), liikuntaa.
Seniorit: Tarjolla on hengellistä ravintoa, oopperaa ja teatteria, linturetki, pandoihin
tutustuminen, saaristomatka ja ensi vuoden puolella ulkomaan matkakohteena Wien.
Eläkkeensaajat: Juuri ennen v&v-neuvoston kokousta ollut kerho, jossa runsas
osallistujajoukko. Riikan matka edessä ja kylpyläreissu elokuussa, kutsutanssit Krookassa.
Yhdistykset ilmoittavat toiminnastaan Merikarvia-lehdessä ja lisääntyvässä määrin myös
omilla nettisivuillaan.
36 § Muut asiat
Altti Mäntylä kertoi, että kunnan hyvinvointikertomusten eri alueiden yhteenvedot ovat
edelleen julkaisematta, aikataulu venynyt ja valmistuminen siirtynee kesäkuulle.
37 § Kokouksen lopetus ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45 Seuraava kokous pidetään torstaina toukokuun 23.
päivä klo 16 alkaen kunnanvirastolla.

Marja Niemispelto
Sihteeri

