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MERIKARVIAN KUNTA

KUNTAMUISTIO 5/2019

Vanhus- ja vammaisneuvosto

22.08.2019

Aika ja paikka
Torstai 22.08.2018 Merikarvia klo 16.00-17.40, kunnanvirasto
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Päivi Heinonen – Merikarvian kunta
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit
Päivi Mäkinen – varajäsen Merikarvian seurakunta
Altti Mäntylä – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Erkki Vanhatalo – Eläkeliiton Merikarvian yhdistys

49 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden. Kokoukseen eivät päässeet osallistumaan kunnan edustaja Hannu
Peltomäki eikä Eläkkeensaajien Sirkka Seppälä (eivätkä heidän varajäsenensä), ei myöskään
vammaisasioiden asiantuntijajäsen Mira Salonen eikä SPR:n edustaja Anne Makkonen.
50 § Edellisen kokouksen muistio 23.05.2019
Merkittiin tiedoksi.
51 § Kesän tapahtumien purku
Tanssitilaisuus pe 31.5. kehitysvammaisille ja ikäihmisille Mieslaulajaintalolla keräsi runsaasti
väkeä ja palaute oli hyvin myönteistä. Myös useita Kiilarinteen asukkaita käytiin hakemassa
juhlaan ja Annikakodiltakin oli muutama osallistuja mukana.
Oloneuvoksentien juhannusjuhla ohjelmineen ja tarjoiluineen 18.6. keräsi myös hyvin
vanhustentalojen asukkaita. Järjestämisvuorossa oli seurakunta ja ensi kesänä vastuu
juhlasta on v&v-neuvostolla.
Kaupunkijuna vieraili 5.7. ja myönteistä oli päiväkotilasten ja heidän saattajiensa määrä ja
innostus – juna oli täyteen lastattu. Oloneuvoksentien rivitalojen asukkaita juna ei sen sijaan
tunnu edelleenkään kiinnostavan ja Kiilan asukkaiden osallistuminen kierroksille oli myös
heikompaa kuin aikaisemmin – ehkä sääolosuhteet olivat osaltaan rajoittamassa mukaan
lähtemistä. Annikakodilta ei tullut kotiseutukierrokselle ketään.
Kiilalla vietettiin kesäkauden päättäjäisiä sunnuntaina 18.8. Tiina Tervo oli tapahtuman
organisoija. Neuvoston jäsenistä vain muutamalla oli tilaisuus olla auttamassa, mutta
vanhainkodin henkilökunta oli ollut aktiivisesti mukana. Ohjelma ja tarjoilut ovat saaneet
kiitosta.
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52 § Valtakunnallinen vanhustenviikko 7-13.10.
Päätettiin järjestää vanhustenviikon juhla, alustavasti ehdotettiin torstaita 10.10.
Mieslaulajaintalolla. Ohjelmarunkoa ja pääpuhujaa mietittiin. Puheenjohtaja kysyy ensin Kirsi
Varhilaa, joka on vielä nyt sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö ja jolla on taustaa
Merikarvialla – jos hänelle ei sovi, pyydetään esim. Maritta Salonojaa, Satasairaalan geriatrian
ylilääkäriä . Lokakuun 10. päivänä on myös valtakunnallinen ikäihmisten ulkoilupäivä, josta
eläkeläisyhdistysten edustajia pyydetään informoimaan omia jäseniään.
53 § Muistiluotsi
Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsista aluesuunnittelija Marja Takala on ottanut
sähköpostitse yhteyttä ja tarjoaa vanhusneuvoston ja Muistiluotsin tapaamista syksyn aikana
jonkin kokouksemme yhteyteen. Muistisairaiden diagnosointiin, hyvään hoitoon ja
kuntoutukseen liittyvää tietoa halutaan lisää. Sihteeri ilmoittaa ko. aluesuunnittelijalle
syksymmällä pidettävien kokoustemme päivämäärät, kun niistä on päätetty.
54 § Palvelupäivän suunnittelua
Päiväksi sovittiin perjantai 20.9. klo 10-13 ja paikaksi kunnanvirasto; puheenjohtaja varmistaa
kunnanjohtajalta, että se on mahdollista. Päivi Heinonen on yhteydessä kunnan yrittäjiin, joita
toivotaan esittelemään palveluksiaan / tuotteitaan ja Marika Uimaluoto kysyy terveysasemalta/
perusturvasta henkilöä verenpainemittauksiin ja ehkä myös verikokeiden ottamiseen.
Rollaattori- ja pyörätuolihuollon mahdollisuutta selvitetään, samoin myös valokuvausta
virallista henkilökorttia ja passia varten.
55 § Tulleet sähköpostit
Tulleet s-postit merkittiin tiedoksi. Satakunnan vanhusneuvostojen työseminaari on
perjantaina 4.10. ja sinne toivotaan varsinaisten ja varajäsenten osallistuvan
mahdollisuuksiensa mukaan.
56 § Kehitysvammaisten tilannekatsaus ja eläkeläisyhdistysten esittämät asiat
Mira Salonen oli valitettavasti estynyt tulemasta kokoukseen työtilanteen vuoksi.
Kehitysvammaisten puolella tuntuu olevan henkilökunnasta pulaa ja siitä oli myös Altti
Mäntylälle kerrottu, sillä sen vuoksi esim. kerhotoimintaa ei ollut pidetty moneen kuukauteen.
Hän esitti ajatuksen, että voisikohan kansalaisopisto ns. ottaa kopin asiasta.- S-marketin
viereen on nousemassa kehitysvammaisille uusi talo Satasairaalan kiinteistöosakeyhtiö
Satakruunun rakennuttamana.
Ikähmisiin liittyen kuultiin, että Valintatalon paikalle on tulossa senioriasuntoja ja palveluja;
jokin rahoitusyhtiö on asialla.
Veteraanit Nuortenniemessä oli juuri vietetty syyskauden avajaisia saunahartauden
merkeissä. Altti Mäntylä oli kertonut jäsenille kunnan Hyvinvointikertomuksen vanhus- ja
vammaisneuvoston osuudesta, joka oli saanut myönteiset kommentit. Tänä vuonna
neuvostomme teksti koskien ikääntyneitä kuntalaisia elämäntilanteineen ja tarpeineen huomioon ottaen kuntalaisilta alkukesällä 2019 saadut kyselytulokset.
Seniorit Kerhotoiminta alkaa vasta syyskuussa. Elokuun retket suuntautuivat Turun
saaristoon ja Raumalle Perinnepäivään. Kiilan asukkaiden ulkoiluttaminen yhdistyksen
vuorolla oli kesän ohjelmassa. Katso: https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/
Eläkeliitto Syyskauden ensimmäinen piirihallituksen kokous oli juuri ollut (aiheena mm. mitä
hyvää ja säilytettävää toiminnassa). Seilin saareen tutustuminen heinäkuussa erityisen
vaikuttava kokemus. Nuortenniemen virkistyspäivän ilmoitus oli jäänyt pois Merikarvia-
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lehdestä, mutta porukkaa saatiin hyvin mukaan soittokierroksella ja viesteillä.
Kesäperjantaiden Kiilan väen ulkoiluttamisissa oltu mukana.
Katso: https://elakeliitto.fi/yhdistykset/merikarvia/tapahtumat?organisation=790
Eläkkeensaajat Katso: https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/tapahtumat/
57 § Muut asiat
Kokouskutsussa olleiden linkkien materiaali jaettiin kopioina kokoukseen osallistuneille. Esim.
esittelyssä oli Kokeilimo SAMKissa, esteetöntä asumista esittelevä Kaikkien koti -tila, jossa
pääsee tutustumaan muistia tukeviin kotona asumista edistäviin pienteknologian ratkaisuihin
ja arjen apuvälineisiin, joista osa on myös lainattavissa.
Esteettömyyskartoitus: Puheenjohtaja oli yrittänyt tavoittaa Porin vammaisneuvoston
puheenjohtajaa siinä vielä onnistumatta; Porissa esteettömyyskartoitus on pitkälle viety.
Päätettiin ainakin neuvostona katsella kunnan yleisiä paikkoja sillä silmällä, että mitä
parannettavaa esteettömyyden kannalta löytyy ja palataan ensi kevään aikana asiaan.
Puheenjohtaja peräänkuulutti ehdotuksia kokousten alustuksiin. Esim. perusturvan tilanteesta
haluttaisiin ajankohtaista tietoa.
Tiina Tervo alkaa syksyllä vetää Kansalaisopistossa aivojumppaa, aivojen huoltamista
kognitiivisen harjoittelun avulla. Tehtävät on rakennettu viiden teeman alle:
keskittyminen, muisti, hahmottaminen, päättely ja kieli. Harjoitukset sopivat sairastuneille,
vammautuneille tai aivojen huoltamisesta/aktivoinnista kiinnostuneille. Tehtävien ”kynä-paperi
-luonne” asettavat kuitenkin jonkinlaisen rajan kohderyhmälle; mm. motoriset taidot, näkökyky
yms. on oltava riittävät. - Lisää tietoa tulossa.
Puheenjohtaja luki otteita Myötätuulen viesti 2019 julkaisusta. Merikarvian Me Itse paikallisryhmä ja meikäläisten mediapiiri kiittävät kuntaa loistavasta yhteistyöstä..
Kuntaan viime vuonna perustettuun liikennetyöryhmään nimettiin Erkki Vanhatalo, joka oli
jäsenenä jo alusta alkaen; työryhmä ei ole tähän mennessä kokoontunut. Sihteeri ilmoittaa
edustajamme kuntaan.
Kokouksen lopetus ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40. Seuraava kokous pidetään torstaina syyskuun 12.
päivä klo 16 alkaen kunnanvirastolla.

Marja Niemispelto
Sihteeri

