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Vanhus- ja vammaisneuvosto
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Aika ja paikka
Torstai 26.09.2019 klo 16.00-17.35, Merikarvian kunnanvirasto
Läsnä
Marja Niemispelto, sihteeri
Päivi Heinonen – Merikarvian kunta
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit
Altti Mäntylä – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat
Tiina Tervo – varajäsen, Merikarvian kunta
Helena Valli – Merikarvian seurakunta

58 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja Marika Uimaluoto ja varapuheenjohtaja Hannu Peltomäki olivat estyneet
osallistumasta kokoukseen ja yhteensattumien vuoksi osallistujia oli muutenkin tavallista
vähemmän. Todettiin läsnäolijat ja päätettiin pitää keskusteleva kokous, johon ei nimetty
puheenjohtajaa.
59 § Kokoontumisen aihe
Kokouskutsuun oli merkitty ainoaksi käsiteltäväksi aiheeksi vanhustenviikon (viikko 41) juhlan
järjestäminen, päiväksi oli määräytynyt lokakuun 7. päivä. Viikon teemana on ”Varaudu
vanhuuteen”.
60 § Vastuiden jako juhlan järjestämiseen
Juhlapuhujaksi oli yritetty saada Porista geriatrian erikoislääkäri, tohtori Maritta Salonojaa,
joka oli jäänyt geriatrian ylilääkärin toimesta eläkkeelle ja hänen tämänhetkisten
yhteystietojensa saanti oli vähän metsästämistä. Juhlasta meinattiin jo luopuakin, kun tri
Salonoja ilmoitti sihteerille, että hänelle sopisi tulla luennoimaan maanantaina 7.10.
aiheenaan ”Miten hoidan terveyttäni?”. Mieslaulajaintalo oli valittu jo edellisessä kokouksessa
pitopaikaksi ja aloitus kello 16. Uusmartat oli jo alustavasti pyydetty hoitamaan tarjoilu.
Kokouksessa jaettiin järjestelyvastuita. Sirkka Leino lupasi hoitaa yhteydenpidon
Mieslaulajaintalon suhteen ja myös äänentoistoasiat siellä. Helena Valli selvittää, onko
saatavissa lapsia tai nuoria paikalle lauluesitystä varten sekä kysyy kanttori Antti Virtalainetta
musiikkiin. Päätettiin ottaa mukaan myös muutama yhteislaulu, jotka Tiina Tervo valitsee,
toimii esilaulajana ja sopii kanttorin kanssa niiden säestyksestä ja voi esiintyä tarvittaessa
muutenkin. Sirkka Seppälä pyytää Eläkkeensaajista kolmea henkilöä esittämään pienen
sketsin. Altti Mäntylä juontaa ja Marika Uimaluoto pitää tervehdyspuheen alussa. Sovittiin, että
mennään porukalla laittamaan pöydät ja tuolit paikoilleen jo klo 10 alkaen maanantaina, Salin
koristelusta syksyn värein sovittiin ja kunnalta pyydetään pitkät historia-aiheiset kaitaliinat
lainaan. Uusmartat voivat samaan aikaan tulla kattamaan kahvikupit pöytiin. Sihteeri tekee
Merikarvia-lehteen mainoksen, vie niitä kylällä eri paikkoihin ilmoitustauluille ja Päivi Heinonen
jakaa Oloneuvoksentien postilaatikoihin pienemmät mainokset. Sihteeri lähettää s-postilla
mainoksen myös kaikille jäsenille, jotta niitä voisi kukin jakaa edelleen omiin ryhmiinsä.
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61 § Muut asiat
Helena Valli välitti tiedon, että Eija Lehtimäki oli kutsunut kaikkia kesällä Kiilan asukkaita
ulkoiluttaneita kiitoskahville 18.10. klo 10.
Vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti perjantaina 20.9. palvelupäivän kunnanvirastolle.
Tapahtuma veti yllättävän hyvin väkeä ja paikallisia yrittäjiäkin oli saatu mukavasti paikalle.
Mukana oli tavallaan houkuttimena valokuvaaja virallisten henkilökortti- ja passikuvien
ottamista varten. Aikavaraukset tehtiin kunnanviraston neuvonnan kautta ja ajat loppuivat tosi
nopeasti eikä niitä ollut yhdelle päivälle paljon varattavissakaan, mikä oli pettymys monille.
Kuvaukset jatkuivat tietojemme mukaan ainakin seuraavalla viikolla niille, jotka eivät
palvelupäivälle aikaa saaneet. Jos palvelupäivää aiotaan jatkossa järjestää, saatiin hyvää
harjoitusta, josta otamme opiksi.
Kunnanjohtaja Kimmo Puolimatka poikkesi kokouksen aikana hyvin lyhyesti esittelemässä
ajatuksiaan Merikarvian sotepalvelujen kehittämismahdollisuuksista. Hän kertoi käyvänsä ko.
aiheesta valmistelevaa keskustelua Porin perusturvan johdon kanssa. Esim. Kiilan
vuodepaikat tulisivat vähenemään ja tarvitaan kompensoivia toimenpiteitä.
Kokouksen lopetus ja seuraava kokous
Kokous päätettiin klo 17.35. Seuraavan kokouksen ajankohta jäi auki. Useampikin jäsen on
toivonut, että kokouspäivät päätettäisiin etukäteen mahdollisimman ajoissa päällekkäisten
menojen välttämiseksi.

Marja Niemispelto
Sihteeri

