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YLEISTÄ
Lakisääteisen Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston käytännön toiminta perustuu
tiivistetysti sanottuna ensin vuoden 2014 alusta lähtien Merikarvian kunnanhallituksen
hyväksymään, heinäkuun alussa vuonna 2013 voimaan tulleeseen valtakunnalliseen
vanhuspalvelulakiin siinä määriteltyine tehtävineen sekä vanhusneuvoston omaan,
vuonna 2015 julkaistuun sen toimintaa kuvaavaan esitteeseen. Vuoden 2017
kunnallisvaalien jälkeen Merikarvian vanhusneuvostoon liitettiin vammaisneuvosto
perustuen 1.6.2017 voimaan tulleeseen vammaisneuvostolakiin, jonka jälkeen
julkaistiin uusi yhdistetyn vanhus- ja vammaisneuvoston esite.
Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston tavoitteena on kunnan ikäihmisten ja
vammaisten hyvä ja onnellinen elämä huolenpidon, välittämisen ja yhdessäolon
keinoin. Yhdessä kunnan eri hallintokuntien ja perusturvan kanssa neuvoston tarkoitus
on vaikuttaa suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ko.
kohderyhmien hyvinvointiin ja palveluihin. Tarvittaessa epäkohtiin puututaan.
Kuntalaki 5/2015 koskien vanhusneuvostoja ja kesäkuusta 2017 alkaen kuntalakiin
perustuva vammaisneuvostolaki edellyttävät kuntastrategian laadintaa ja toivomuksena
/ tavoitteena on, että vanhus- ja vammaispalvelut / -neuvostot otettaisiin kunnan ja
perusturvan puolelta aktiivisesti mukaan näiden strategioiden laadintaan ja työryhmiin.
Vanhus- ja vammaisneuvostossa jatkuu pyrkiminen tutustumaan kunnassa eri
vammaisryhmien edustajiin ja mahdollisuuksien mukaan heidän tarpeisiinsa
perehtyminen. Yhteys myös muihin vammaisryhmiin kuin kehitysvammaisiin on
edelleen tavoitteena. Valtioneuvoston asettama vammaisten henkilöiden
neuvottelukunnan (VANE) tehtävänä on tukea kunnallisten vammaisneuvostojen
toimintaa ja tiedottaa ajankohtaisista mm. vammaisten oikeuksiin liittyvistä asioista,
mutta tiedotus ei ole vielä toistaiseksi Merikarvian v&v-neuvostoa tavoittanut. Olemme
VANEen yhteydessä ja odotamme vuoden mittaan sieltä päin ajantasaista tietoa.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tulee edelleen ottaa kantaa mm. Porin perusturvan
kotisairaala- ja mobiililääkäritoimintaan, sillä ne olisivat todella tarpeellisia
vaihtoehtoja, ja varmistaa niiden tähänastinen toimivuus, josta on epävarmuutta. Myös
kotiuttamistiimitoimintaa seurataan ja kotihoidon ympärivuorokautisen hoidon
järjestymistä. Perusturvan puolelta vedotaan useassakin asiassa välimatkaan, mikä ei
saa edelleenkään olla este yhdenvertaisille palveluille perusturvan alueella. Myös
Merikarvian terveyskeskuspalveluihin otetaan edelleen vahvasti kantaa, seurataan
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oman ajanvarauspuhelimen saamisprosessia – uskomme että oma puhelin saadaan jo
alkuvuodesta Merikarvialle.
Seurataan tiiviisti Merikarvian koko Porin perusturvan toiminta-alueen alaisuudessa
toimivaa palvelukokonaisuutta, johon on tulossa perusteellisia muutoksia. Koko
kustannusrakenne on todettu poikkeuksellisen kalliiksi. Palvelukriteerien määrittely ja
alueellinen yhdenmukaistaminen ovat v&v-neuvoston seurannassa. Kiilan paikkojen
vähentyminen vaatii vastapainoksi kompensointina kotihoidon lisäämistä.
Työkeskuksen tilaselvittelyä (muutto Wassalle) sekä Wassan toiminnan sisällön
kokonaisvaltaista kehittämistä seurataan tarkasti, kuten kehitysvammaisten uusia
asumisjärjestelyjäkin mukaan lukien uusi asuntolarakennus.
KOKOUKSET
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksia tulee olemaan vuoden aikana 7-8 kertaa.
Kokouksiin kutsutaan kulloinkin neuvoston erikseen pyytämiä asiantuntijoita.
Kevätkaudelle on jo sovittu toukokuulle Satakunnan vanhusneuvoston
asiantuntijaryhmän vierailu ja toivomuksena on, että tapaamiseen saadaan mukaan
myös Merikarvialla työskenteleviä vanhustyön asiantuntijoita / työntekijöitä.
Perusturvan uutta johtajaa kutsutaan tutustumiskäynnille jonkin kokouksen yhteydessä
ja vuoden aikana myös mahdollisesti vammaisasioihin perehtynyttä asiantuntijaa.
SUUNNITELMAT
Pidetään yhteyttä ja pyritään tiivistämään yhteistyötä Porin perusturvan alueen kuntien
vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa - koko Satakunnassahan Merikarvia on edelleen
ainoa kunta, jossa ko. neuvostot on yhdistetty. Tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin
kanssa kuten esim. vapaaehtoinen ystävätoiminta, yhdistykset ja paikalliset Martat.
Seurataan yhteiskunnallista keskustelua ja reagoidaan siihen tarvittaessa ikääntyvän
väestön ja vammaisten ihmisten tarpeiden näkökulmasta.
Tehdään tarvittaessa aloitteita ja annetaan lausuntoja. Osallistutaan tarpeen mukaan
valtakunnallisiin / alueellisiin tilaisuuksiin, seminaareihin ja tapahtumiin.
RAHOITUS
Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnalle esitetään varattavaksi noin 9000 euron
määräraha vuodelle 2020.
TAPAHTUMAT
Kevätjuhlaa suunnitellaan Mieslaulajaintalolle, jossa Merikarvian Lions Club on
tarjoutunut toimimaan sponsorina ja järjestää oman tarjouksensa mukaan
ohjelmaakin.
Juhannusjuhla on perinteisesti Oloneuvoksentien asukkaille juhannusviikon tiistaina,
järjestysvastuuvuorossa on vanhus- ja vammaisneuvosto.
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Kiilarinteelle järjestetään loppukesällä ohjelmallinen grillimakkara- ja kahvihetki.
Syksyinen palvelupäivä todennäköisesti järjestetään vähän parannettuna painoksena
verrattuna vuoden 2019 syksyyn: esim. yrittäjiä houkutellaan laajemmin mukaan ja
esittelytilaa mietitään yrittäjien ja kävijöiden kannalta uusiksi, kunnanvirasto kyllä hyvä
paikkana.
Järjestetään lokakuun alun vanhustenviikolla omakin, ehkä pienimuotoisempi juhla, sen
lisäksi että on Siikaisten vanhusneuvoston vuoro järjestää juhla, johon Merikarvialtakin
toivotaan osallistujia. Kehitysvammaisten viikko on puolestaan joulukuun alussa ja
mahdollisesti järjestetään jokin tilaisuus sen aikana.
TIEDOTUS
Tiedotustoimintaa pyritään harjoittamaan aktiivisesti Merikarvia-lehden välityksellä
mainoksin ja kolumni- ym. kirjoituksin, eri ilmoitustauluilla ja kunnan facebook-sivuilla;
esim. Oloneuvoksentien asukkaita koskien jaetaan jokaiseen postilaatikkoon kutsut.
Kaikki vanhus- ja vammaisneuvoston muistiot sekä toimintakertomukset ja suunnitelmat ovat nähtävissä kunnan www-sivuilla.
Toimintasuunnitelma on vanhus- ja vammaisneuvoston hyväksymä 16.01.2020
kokouksessa.
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