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MERIKARVIAN KUNTA

KUNTAMUISTIO 4/2019

Vanhus- ja vammaisneuvosto

23.05.2019

Aika ja paikka
Torstai 23.05.2018 Merikarvia klo 16.00-17.50, kunnanvirasto
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit
Altti Mäntylä – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Mira Salonen – asiantuntijajäsen, vammaisasiat
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat
Valli Helena – Merikarvian seurakunta
Vanhatalo Erkki – Eläkeliiton Merikarvian yhdistys
Vastamäki-Ahola Anne – varajäsen Merikarvian kunta

38 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden. Kokoukseen eivät päässeet osallistumaan kunnan edustaja Päivi
Heinonen (eikä varajäsen) ja SPR:n edustaja Anne Makkonen.
39 § Edellisen kokouksen muistio 25.4.2019
Merkittiin tiedoksi.
40 § Tanssitilaisuus pe 31.5. kehitysvammaisille ja ikäihmisille – järjestelyjen tilannekatsaus
Mira Salonen oli hoitanut sekä mainoksen että Menojaki olis -ilmoituksen Merikarvia-lehteen
(ei Satakunnan Kansaan), toimittanut kutsut kehitysvammaisten osalta sekä vienyt mainoksia
ilmoitustauluille; myös Kiilaa informoidaan. Mira Salonen, Sirkka Leino ja Marja Niemispelto
menevät helatorstaina Mieslaulajaintalolle laittamaan pöydät ja tuolit sekä mahdolliset
koristelut kuntoon perjantaita varten. Marja kysyy Ritva Myllyviidalta kunnan historiaan liittyviä
kaitaliinoja pöydille. Sekä tarjoilu että tanssi tapahtuvat isossa salissa. Altti Mäntylä juontaa.
Voitto Takanen ja Jussi Henttonen tulevat musisoimaan, Uusmartat hoitavat tarjoilun.
Yleisömäärää mahdotonta arvioida.
41 § Oloneuvoksentien juhannusjuhla ti 18.6.
Seurakunnan vuoro on järjestää juhla tarjoamisineen. Vanhustenkotiyhdistyksen edustaja
lausuu tervetuliaissanat, mahdollisesti kesäkerhon lapset tulevat laulamaan, Majlis Mäki
musisoi, tuo äänentoistolaitteet ja laulattaa yhteislauluja, joukko laulajia esiintyy, Kaisa Kivelä
ja Kirsi Mattila lausuvat runoja. Kirsiä pyydetään myös pitämään jumppatuokio
(vihtajumppa?), kesäteologi Hulkko pitää puheen ja toivotaan, että saadaan joku vielä esim.
kertoilemaan vanhoja juhannusmuistoja. Helena Valli pyytää, että talonmies hoitaisi penkit
paikalleen. Tarjoilu on tilaisuuden lopulla. Simo Seppälää (Eläkkeensaajat) pyydetään taas
grillimestariksi. Helena on varannut myös Wassan tilat sadesään varalta.
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42 § Kaupunkijuna pe 5.7.
Kierros alkaisi päiväkodilta klo 9, siitä Wassalle. Iltapäivällä on Kiilan väen ajeluttaminen. Altti
Mäntylä hoitaa perinteisesti opastuksen. Merikarvia-lehteen annetaan tietoa ja ilmoitukset
viedään joka laitokseen (päiväkoti, työkeskus / Wassa, Annika-koti, Kiila).
43 § Kiilan kesätapahtuma
Marika Uimaluoto on pyytänyt Tiina Tervoa suunnittelemaan tapahtuman ohjelmaa. Makkaran
grillaus ja pullakahvit pihapiirissä kuuluvat kuvaan.
44 § Palvelupäivän suunnittelua, palveluauto
Puheenjohtaja kertoi palveluautoajatuksen takana olleesta tapaamisesta Riitta Viitala -nimisen
henkilön kanssa, joka oli kertonut mm. ”palvelupirssistä”, jota Kankaanpäässä kokeiltiin
paikallisen työpajan kautta Leader-rahoituksella. Palveluautoajatuksesta sellaisenaan ei
innostuttu, mutta aikaisemmin oli jo mietitty mahdollisen palvelupäivän järjestämistä
ikäihmisille. Sovittiin, että pyydetään kussakin eläkeläisyhdistyksessä keskustelemaan, olisiko
mielenkiintoa yhteiseen palvelutapahtumaan, joka voisi olla esim. kunnantalolla. Päivi
Heinonen Yrittäjä-yhdistyksen puheenjohtajana lupasi keskustella yrittäjien kanssa, olisivatko
he halukkaita esittelemään itseään/palveluitaan/tuotteitaan.
45 § Tulleet sähköpostit
Tulleet s-postit merkittiin tiedoksi. Satakunnan vanhusneuvostolta tullut ehdotus saada
vierailla pienellä ryhmällä jossakin kokouksessamme sopii meille hyvin, mutta ilmoitettuamme
kolmen seuraavan kokouksen päivämäärät, sieltä vastattiin, että vierailu täytyykin siirtää
myöhempään syksyyn tai ensi vuodelle.
”Yksinäisyys-ystävyys-yhdessäolo. Näköaloja ylisukupolvisiin kohtaamisiin -seminaari”
Porissa 11.6. Neuvoston jäsenien toivotaan mahdollisuuksien mukaan osallistuvan.
46 § Yhdistysten esittämät asiat
Veteraanit: Nuortenniemessä saunahartaus -tilaisuus seuraavalla viikolla. Viime kokouksessa
esille tullut veteraanien tapaamisessa jatkuvasti eteen tuleva ongelma terveyskeskuksen
toimimattomasta ajanvarauksesta otettiin vakavasti ja neuvostomme on tekemässä aloitteen
kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen (ma 27.5.) oman ajanvarausnumeron saamiseksi
Merikarvian terveyskeskukselle. Katso kohta Muut asiat (1).
Altti Mäntylän kautta saimme kokouksessa myös kuulla, että kehitysvammaisten
hoitohenkilöstössä on Merikarvialla vajausta eikä perusturva tunnu välittävän ongelmasta.
Päivätoiminta on kuulemma ollut kiinni keväällä. Mira Salonen oli jo kokouksen tässä
vaiheessa joutunut poistumaan toiseen tilaisuuteen, joten häneltä tiedustellaan tilanteesta
tarkemmin.
Eläkeliitto: Kesäperjantaiden Kiilan väen ulkoiluttamiset alkavat. Eläkejärjestöt sopivat
vuoroista keskenään. Merikarvia-viikon perjantaina (5.7.) on yhdistyksellä oma myyntipiste
torilla. Kesäkuussa (27.6.) teatterireissu Poriin. Seilin saareen tutustuminen 23.7. Lokakuussa
srk:n virkistyspäivä. Kaamoksentorjuntaristeily 5-6. 11.2019
Seniorit: Ohjelmassa kulttuuria, tutustumiskäynti esim. Fiskarsiin, linturetki yölaulajia
kuuntelemaan, kesällä oopperaa, tutustumista Turun saaristoon ja Rauman perinnepäivässä
vierailu.
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Eläkkeensaajat: Kiilan asukkaiden kesäperjantain ulkoiluttamiseen osallistutaan. Mukavat
kevätkauden päättäjäiset juuri vietetty. Riikan matkaa odotetaan ja Härmän kylpyläreissu
elokuussa. Yhdessä oloa vihtatalkoiden ja lettukestien merkeissä.

47§ Muut asiat
1) Merikarvian kunnanhallitukselle toimitetaan maanantain 27.5. kokoukseen seuravanlainen
aloite:

”ALOITE MERIKARVIAN KUNNANHALLITUKSELLE
Olemme kunnan vanhus- ja vammaisneuvostossa keskustelleet useammankin kerran
terveyskeskuksemme ongelmallisesta ajanvarauksesta perusturvan puhelimen kautta.
Jatkuvasti saamiemme palautteiden mukaan se ei toimi; puhelimeen vastaaminen
saattaa kestää jopa tunteja. Asiakkailta tulevien kommenttien perusteella noin 80 %
terveydenhoitoa tarvitsevista merikarvialaisista käy henkilökohtaisesti
terveysaseman ”luukulla” varaamassa vastaanottoaikoja puhelinvarauksen
toimimattomuuden takia. Vakiintuneeksi käytännöksi tullut luukulla vierailu ei ole
tasapuolinen eikä oikeudenmukainen kuntalaisille, eikä se myöskään voi olla
nykypäivän käytäntöä. Tällainen pakostakin tavaksi tullut ajanvaraustapa on
perusturvan puolelta ilman perusteita tapahtuvaa kohtuutonta rasittamista suurelle
osalle kuntamme iäkkäitä ihmisiä ja muitakin avuntarvitsijoita.
Merikarvialaisten ikäihmisten mahdollisimman hyvän elämän puolestapuhujina me
vanhus- ja vammaisneuvostona esitämme, että Merikarvian kunta on tässä asiassa
mahdollisimman pian vakavasti yhteydessä Porin perusturvaan, jotta saamme jo
monesti aikaisemmin pyytämämme suoran puhelinnumeron terveyskeskukseemme ja
näin voimme olla palvelemassa omia kuntalaisiamme parhaalla mahdollisella tavalla.
Merikarvialla 23. toukokuuta 2019
Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto”
2) Puheenjohtaja Marika Uimaluoto otti esille vainajien siunauksen/hautauksien
ruuhkautumisen kunnassamme. Viivästymisiin vaikuttavat monet asiat. Anne VastamäkiAhola lupasi viedä seurakuntaan terveiset vanhus- ja vammaisneuvostonkin tietoon
tulleesta huolenaiheesta ja kertoi jo itse tehneensä seurakunnalle aloitteen ko. asian
tiimoilta.
48 § Kokouksen lopetus ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50. Seuraava kokous pidetään vasta torstaina elokuun
15. päivä klo 16 alkaen kunnanvirastolla. Alustavasti sovittu kokous 13.6. peruutettiin.

Marja Niemispelto
Sihteeri

