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MERIKARVIAN KUNTA

KUNTAMUISTIO 7/2019

Vanhus- ja vammaisneuvosto

14.11.2019

Aika ja paikka
Torstai 14.11.2019 Merikarvia klo 16.30-18.30, kunnanvirasto
Läsnä
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Päivi Heinonen – Merikarvian kunta
Sirkka Leino – Merikarvian seniorit
Altti Mäntylä – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Hannu Peltomäki – Merikarvian kunta
Mira Salonen – asiantuntijajäsen, vammaisasiat
Sirkka Seppälä – Merikarvian Eläkkeensaajat
Helena Valli – Merikarvian seurakunta
Erkki Vanhatalo – Eläkeliiton Merikarvian yhdistys

62 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden. Poissa oli SPR:n Merikarvian osaston edustaja Anne Makkonen.
63 § Edellisten kokousten muistiot (22.08. ja 26.09.)
Merkittiin tiedoksi.
64 § Vanhustenviikon tilaisuus Mieslaulajaintalolla 7.10. ja kehitysvammaisten viikko 1-7.12.
Vanhustenviikon teema oli ”Varaudu vanhuuteen”. Juhlapuhuja, geriatrian erikoislääkäri,
tohtori Maritta Salonoja, sai kiitokset selkeästä ja kuulijoita koskettaneesta asiapitoisesta
luennostaan (Miten hoidan terveyttäni?). Tilaisuuden järjestelyt ohjelmineen ja puitteineen
olivat onnistuneet. Myös Siikaisista oli muutama henkilö mukana – vuorovuosin järjestettävät
vanhustenviikon tilaisuudet näyttävät vetävän heikosti väkeä naapurikunnasta, sillä
merikarvialaisetkaan eivät osallistu siikaislaisten juhliin kovin monilukuisesti. Ensi vuoden
juhla päätettiin järjestää nyt myös omassa kunnassa ja ilmoitetaan asiasta Siikaisiin.
Tässä vaiheessa käsiteltiin kokouskutsussa kohtana 8 mainittu Mieslaulajien tarjous. Asiassa
oli kuitenkin ollut pieni väärinkäsitys, sillä kyse olikin Lions Club Merikarvia r.y:n ystävällisestä
tarjouksesta sponsoroida jotakin v&v-neuvoston tilaisuutta ensi vuoden puolella Mieslaulajaintalolla järjestämällä esim. musiikkipuolen. Pertti Vähätalo Mieslaulajista oli asiasta kertonut.
Heille sopisi parhaiten viikonloput. Tilaisuus voisikin olla vaikka ensi kevään kevätjuhla
sunnuntaina 26.4.
Kehitysvammaisten viikko (vko 49) ”Oikeus hyvään palveluun”
Mira Salonen katsoi, että v&v-neuvoston ei tarvitse järjestää erikseen tilaisuutta tämän
vuoden joulukuun alun kehitysvammaisten ”avointen ovien” viikolle myyjäisineen, koska
järjestelyt ovat jo pitkälle suunnitellut - toivotaan kylläkin, että neuvoston edustajia tulisi
tutustumaan viikon aikana.
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65 § Toimintakertomus 2019
Sihteeri oli jo laatinut kertomusta, josta puuttuu vain tämän kokouksen 14.11. aineisto - hän
lisää sen kokouksien koosteeseen ja lähettää jäsenille kommentoitavaksi.
66 § Toimintasuunnitelma 2020
Järjestetään kohdassa 64 mainittu kevätjuhla Mieslaulajaintalossa su 26.4. Oloneuvoksentien
perinteisen juhannusjuhlan suunnittelu- ja tarjoiluvuoro on vanhus- ja vammaisneuvostolla.
Päiväksi sovittiin tiistai 16.6. Vanhustenviikolla järjestetään Merikarvialla omakin tapahtuma,
vaikka siikaislaisten vuoro on ensi vuonna järjestää yhteistä juhlaa – ollaan siitä yhteydessä
Siikaisten vanhusneuvostoon.
Palvelupäivä pyritään järjestämään, mutta tiedetään jo, että ensimmäiseen kokeiluumme pitää
tehdä muutoksia. Esteettömyysasioita on syytä ottaa tavalla tai toisella ensi vuoden
toiminnassa huomioon.
Joulukuun ensimmäinen viikko on vuosittain valtakunnallinen vammaistenviikko - siihen
suunnittelemme osaltamme jotakin ohjelmaa. Ehdotettiin esim. digiluentoa tms.
67 § Taloudellinen tilanne
Ennen tätä kokousta budjetoidusta 8500 eurosta oli käytetty 5395,65 euroa.
68 § Saapuneet sähköpostit
Merkittiin tiedoksi. Satakuntaliitosta oli tullut kutsut Apuvälinemessuille 8.11. Tampereelle ja
27.11. Poriin WinNovan kampukselle Hyvinvointiteknologiamessuille. Tiina Tervo oli
ilmoittanut sihteerille olleensa Tampereella ja osallistuneensa siellä ko. messuille, vaikka oli
löytänyt s-postin vasta jälkikäteen roskaposteistaan. Hän menossa myös Porissa
järjestettäville messuille, joka tapahtuma liittyy hänen jatko-opintoihinsa. Puheenjohtaja toivoi,
että muitakin jäseniä innostuisi lähtemään.
Satakunnan vanhusneuvostosta kysyttiin taas, milloin pienen ryhmän neuvoston jäsenistä
sopisi tulla johonkin kokoukseemme tutustumiskäynnille. Sihteeri ilmoittaa Ulla Koivulalle ensi
vuoden puolelle sopimamme kokouspäivät.
Myös Muistiluotsi-asiassa sihteeri ilmoittaa Marja Takalalle nyt sopimiamme kokouspäiviä.
Hän on tarjoutunut kertomaan ajankohtaista muistiasioista.
69 § Eläkeläisyhdistysten esittämät asiat ja terveiset kehitysvammaispuolelta
Eläkkeensaajat: Jäsenistöstä on tullut kyselyjä mahdollisista avustuksista nastakenkien
hankintaan. LC Merikarvia antoi edellisvuotena niihin tukea, mutta nyt ei ole tiedossa
avustuksia. Kunnassa ko. aloite ei mennyt läpi.
https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/tapahtumat/
Seniorit: Lakisääteinen syyskokous ollut juuri, kulttuuria ja matkoja suunnitteilla:
https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/
Eläkeliitto: Kerho ollut juuri samaan päivänä, harjoiteltiin sydäniskurin käyttöä palomiesten
ohjauksessa. Kaamoksen torjuntaristeily ollut 5-6.11., kulttuuripuolella teatteria.
Vuositervehdys 2019 ilmestynyt.
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/merikarvia
HUOM! Eläkeliitto järjestää eri paikkakunnilla vanhusneuvostokoulutuspäiviä, joista Oulun
tilaisuus 27.11. (klo 10-14.15) striimataan ja sitä voi seurata missä päin Suomea tahansa:
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https://elakeliitto.fi/ajankohtaista/vanhusneuvostokoulutuksia-eri-paikkakunnilla.
https://www.youtube.com - vanhusneuvosto oikeuksien valvojana
- Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet - keskeinen lainsäädäntö ja vanhusneuvostojen keinot
vaikuttaa. - Iäkkään asiakkaan hyvinvointi ja turvallisuus sosiaali- ja terveyshuollon valvonnan
näkökulmasta. - Vanhusten taloudellisen kaltoin kohtelun tunnistaminen. - Ongelmaan
puuttuminen ja sen ennalta ehkäiseminen
Veteraanit: Jäsenet osallistuvat aktiivisesti kokouksiin. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä
enää viisi Rintamatunnuksen saanutta henkilö. Jäsenistössä ollaan huolestuneita Kiilan
paikkojen vähentämisestä ja Porin perusturvan Merikarvialla edessä olevista todennäköisesti
isoista muutoksista.- Joulujuhla on 2.12.
*********************************************************************************************************
Vanhus- ja vammaisneuvostosta Marika Uimaluoto ja Hannu Peltomäki on nimetty
työryhmään, joka tutkii Merikarvian koko Porin perusturvan toiminta-alueen alaisuudessa
toimivan palvelukokonaisuuden, johon on odotettavissa perusteellisia muutoksia. Merikarvian
sote-palvelut on todettu valtakunnallisesti poikkeuksellisen kalliiksi järjestelmäksi ja
kustannusrakenteesta käydään neuvotteluja perusturvan johdon kanssa. Mm. he ovat
kunnanvaltuuston edustajina myös sosiaali- ja terveyshuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen
ohjausryhmässä.
Perusturvan johtoryhmä päätti perustaa moniammatillisen työryhmän, jonka tehtäväksi
antona on moniulotteinen kokonaisuus. Siihen liittyy palvelujen kriteerien määrittelyä ja
alueellista yhdenmukaistamista. Kiilan vuodepaikkojen vähentyessä, kompensoivia
toimenpiteitä vaatii kotihoidon lisääntyminen. Projektiin liittyy myös työkeskuksen tilaselvittely
(muutto Wassalle) ja Wassan toiminnan sisällön kehittäminen. Vanhus- ja vammaisneuvoston
asiantuntijajäsen, työkeskuksen ohjaaja Mira Salonen, on nimetty työryhmään. Uuden
asuntolan harjannostajaisia vietetään 29.11., Marika Uimaluoto oli saanut sinne kutsun.
Helena Valli totesi, että Kiilarinteen vuodepaikkojen runsas aleneminen ja sen vaikutusten
laskutapa on arveluttava, jopa pelottava. ”Kaikki haluavat asua kotonaan” ei aina pidä
paikkaansa. Ketään Kiilan hoitohenkilökunnasta ei sanota irti.
Hannu Peltomäki kertoi perusturvan viime kokouksesta ja mm. ajanvarausnumerotilanteesta,
että kuitenkin nyt on vähän toivoa Merikarvian terveysaseman omasta puhelimesta.
Odotetaan uutta perusturvajohtajaa.
70 § Kokoukset 2020
Päätettiin seuraavista päivämääristä, kokoukset torstaisin klo 16 alkaen: 16.1., 19.3., 16.4.,
14.5., 11.6. Pyydetään alustajiksi ainakin uutta perusturvajohtajaa, muistiluotsia, Satakunnan
vanhusneuvoston edustajia.
Kokouksen lopetus ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. Seuraava kokous pidetään vasta ensi vuoden
puolella, torstaina 16.1.2020 klo 16.00 alkaen kunnanvirastolla.

Marja Niemispelto
Sihteeri

