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MERIKARVIAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON
TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2019

KOKOUKSET 2019 - KOOSTE
Vanhus- ja vammaisneuvosto on pitänyt kokouksia kevätkaudella neljä ja syyskaudella
kolme

Jäsenet
Marika Uimaluoto pj

Merikarvian kunta

- varajäsen Tiina Tervo

Merikarvian kunta

Marja Niemispelto sihteeri
Päivi Heinonen

Merikarvian kunta

- varajäsen Nina Anttila

Merikarvian kunta

Sirkka Leino

Merikarvian seniorit ry

- varajäsen Lea Blomqvist
Altti Mäntylä

Merikarvian Sotaveteraanit ry

- varajäsen Veli Tiitinen
Hannu Peltomäki vpj

Merikarvian kunta

- varajäsen Anne Vastamäki-Ahola
Sirkka Seppälä

Merikarvian Eläkkeensaajat ry

- varajäsen Simo Seppälä
Helena Valli

Merikarvian seurakunta

- varajäsen Päivi Mäkinen
Erkki Vanhatalo

Eläkeliiton Merikarvian yhdistys

- varajäsen Anu Estakari-Vanhatalo
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KOKOUKSISSA 2019 KÄSITELTYJÄ ASIOITA
Kokous 24.01.
Edellisen vuoden puolella LC Merikarvia oli antanut v&v-neuvoston kautta avustustukea kunnan
ikäihmisten nastakenkiin/liukuesteisiin. Vuoden alussa oli tullut vielä yksi anomus, joka päätettiin
hyväksyä koska rahaa oli vähän jäljellä.
Neuvostomme teki Merikarvian seurakunnalle aloitteen kirkkoon liittyvistä esteettömyysongelmista
(mm. portaat, luiskat, soramaa-aineksen vaihto). Vastaus liittyi ehdotettujen parannusten
tekemisen vaikeuteen mm. siksi, että kirkko on suojelukohde ja Museovirasto valvoo tehtäviä
muutoksia.
Seurakuntaa lähestyttiin myös aloitteella koota ”Moniammatillinen toimikunta kunnan
vanhusväestön syrjäytymisen hidastamiseksi”. Srk ei sulje pois yhteistyötä ja tukea, mikäli
sellainen toimikunta tulee kunnassa perustetuksi.
Moni iäkäs on ollut henkilökorttiasiassa neuvostomme jäseniin yhteydessä. Selvitetään, mitä
voimme tehdä, jotta tiedon puute ja edessä olevat ongelmat kortin saamiseksi saataisiin pikaisesti
selvitetyiksi ja hoidetuiksi. Edes digitaalista valokuvaa ei enää saa omassa kunnassa,
poliisilaitokset kymmenien kilometrien päässä ja anomuksenkin jälkeen kortin saamisen odotusajat
pitkiä.
Aloitteemme linja-autokatoksesta Kauppatien varrella olevalle pysäkille oli edelleen toteutumatta.
Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat 27.2. Porissa järjestettävään Satakunnan vanhusneuvostojen
seminaariin, johon Satakuntaliitto kutsuu myös kuntien vanhustyön johtavia viranhaltijoita.
Kunnan liikuntasihteeri Eetu Aaltonen on esittänyt v&v-neuvoston ja nuorisoneuvoston mahdollista
yhteistyötä ja tulee maaliskuun kokoukseemme kertomaan ajatuksistaan.
Merikarvialainen taksinkuljettaja Pertti Vähätalo oli pyydetty kertomaan käytännön asioista koskien
uutta Kela-taksitilannetta. Meno-paluumatkoja ei enää voi tilata. Yhdistetyt kyydit eivät kaikkia
miellytä – esim. syöpäpotilaan pitäisi tartuntavaarojen takia taksia tilatessa mainita, että kyydissä
on voitava olla yksin. Vähäsalo myös toi esille, että taksinkuljettajan pitäisi tilauksen yhteydessä
saada tieto mm. siitä, onko asiakkaalla esim. muistisairautta, jos häntä kuljetetaan ilman saattajaa.
Samalla tavalla eri vapaaehtoiset saattajat tarvitsisivat tietoa saatettavansa tilasta ja huomioon
otettavista terveysasioista (esim. diabetes) monien tuntienkin sairaalareissuja ajatellen –
yksityisyyden suojan takia se on vaikeaa.
Kokous 14.03.
Kokousvieraana oli liikuntasihteeri Eetu Aaltonen ja aiheena vanhus- ja vammaisneuvoston sekä
nuorisoneuvoston mahdollinen yhteistyö. Ensin kuitenkin puhuttiin mahdollisuudesta hoitaa
henkilökorttiin liittyviä digikuva- ja ko. kortin anomusongelmia paikallisesti. Asia järjestettäisiin
kunnanvirastolla niin, että kuvaaja tulee sinne ja pyydetään nuoria tietokoneineen avustajiksi
tekemään anomukset.
Eetu Aaltonen kertoi esimerkin Kajaanista: vanhat ja nuoret on saatettu yhteen niin että nuoret ovat
esim. ajeluttaneet vanhuksia ja siellä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria (jotka eristäytyvät
pelaamaan yksin kotonaan tietokonepelejä) on kutsuttu iäkkäille ihmisille neuvojiksi ATK-asioissa.
Merikarvialla ikääntyneet ihmiset voisivat esim. neuvoa nuoria kokkailemaan ruokaa ja leipomaan.
Ajatuksia kehitellään ja toteuttamismahdollisuuksia mietitään.
Satakunnan vanhusneuvostojen puheenjohtajien, sihteerien ja vanhustyön johtavien
viranhaltijoiden päivään 27.2. osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri. Sotesta oli mainintoja pitkin
seminaaripäivää, sen ”maaliintulo” ja kohtalo vielä epävarmaa.
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Toukokuista musiikki- ja tanssitapahtumaa Mieslaulajaintalolla ollaan järjestämässä. Kutsu tulee
olemaan avoin kaikille.
Päätimme neuvostona tehdä aloitteen kunnanhallitukselle oman ajanvarausnumeron vaatimiseksi
Porin perusturvalta Merikarvian terveysasemalle. Numeroa on yritetty saada aikaisemminkin, mutta
perusturva on tyrmännyt sen saannin. Suuri osa ajanvarausta haluavista käy terveysaseman
luukulla fyysisesti varaamassa aikaa.
Kokous 25.04.
Henkilökorttiasiaan liittyvästä opastustapahtumasta ei pystytä pitämään kiinni, valmistelu siirtyy
suunnitellusta ajankohdasta.
Toukokuun musiikki- ja tanssitapahtuman päiväksi valikoitui pe 31.5. Paikka Mieslaulajaintalo.
Järjestelyvastuut tiedottamisineen jaettiin.
Oloneuvoksentien juhannusjuhla järjestetään ti 18.6. Seurakunnan vuoro hoitaa tarjoilut ja
järjestelyt.
Kaupunkijuna Poritar kiertoajeluineen on jo traditio Merikarvialla, varataan perjantaiksi 5.7.
Kiilan kesätapahtuman suunnittelu grillauksineen jäi seuraavaan kokoukseen.
”Ennaltaehkäisevä etsivä työ kuntamme ikäihmisten syrjäytymisen estämiseksi” - Merikarvian
kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vanhus- ja vammaisneuvoston tekemän aloitteen ja päätti
asettaa toimikunnan, johon nimitti puheenjohtajaksi Marika Uimaluodon ja sihteeriksi Olli Rajalan,
srk:n edustajaksi on Helena Vallin ja v&v-neuvostosta Marja Niemispellon.
Kokous 23.05.
Edellisen kokouksen listalla olleita tapahtumien loppusilauksia mietittiin. Palvelupäivän suunnittelu
pääsi alkuun. Hyvä tiedottaminen lehdessä, netissä ja ilmoitustauluilla tärkeää, esim. Merikarvian
yrittäjiä informoi osaltaan myös Päivi Heinonen. Kunnanvirasto tapahtumapaikkana tuntui
parhaalta.
Satakunnan vanhusneuvoston jäseniä pieninä ryhminä on halunnut vierailla eri kuntien
vanhusneuvostoissa – Merikarvialla vierailu jää luultavimmin ensi vuoden puolelle.
Tässä kokouksessa tuli esille, että vainajien siunausten/hautauksien ruuhkautuminen
kunnassamme on jo huolestuttavaa. Marika Uimaluotoon on oltu ongelman takia yhteydessä. Anne
Vastamäki-Ahola vie seurakuntaan terveiset neuvostoltamme ja kertoi jo itse tehneensäkin sinne
aloitteen asian tiimoilta.
V&v-neuvoston 23.5. päivätty aloite Merikarvian kunnanhallitukselle toimitetaan sen kokoukseen
27.5.19. Aloite koskee terveyskeskuksemme edelleenkin ongelmallista ajanvarausta perusturvan
puhelimen kautta.
Kokous 22.08.
Kesän tapahtumien purku alkoi perjantain 31.5. tanssitilaisuudesta Mieslaulajaintalolla. Väkeä oli
runsaasti ja palaute hyvin myönteistä. Kiilarinteen asukkaita haettiin pyörätuoleissaan juhlaan ja
Annikakodiltakin oli muutama aktiivinen osallistuja mukana. Elävän musiikin tahtiin oli mukava
”tanssittaa” myös pyörätuolissa olevia juhlavieraita. Kahvitarjoilu siihen päälle kruunasi päivän.
Oloneuvoksentien juhannusjuhla ti 18.6. grillimakkaroineen ja kahvitarjoiluineen keräsi myös hyvin
vanhusten rivitalojen asukkaita.
Kaupunkijuna vieraili pe 5.7. Ensimmäinen kierros aamulla oli perinteisesti päiväkodin lapsille.
Juna oli täynnä iloisia lapsia ja heidän saattajiaan. Oloneuvoksentien rivitalojen asukkaat eivät ole
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junasta ennenkään oikein innostuneet ja Kiilan asukkaitakin tuli kierroksille entistä vähemmän.
Sääolosuhteet vaikuttivat osaltaan innottomuuteen.
Kiilarinteellä vietettiin su 18.8. kesäkauden päättäjäisiä. Tapahtuman organisaattorina toimi Tiina
Tervo, muita neuvoston jäseniä pääsi vain muutama mukaan auttamaan grillaamisessa/tarjoilussa,
henkilökunta oli aktiivisesti mukana. Ohjelma ja tarjoilut ovat saaneet paljon kiitosta.
Valtakunnallisella vanhustenviikolla päätettiin järjestää juhla, jonka päivä ja ohjelmarunko puhujaa
myöten jäivät auki. Puheenjohtaja ja sihteeri selvittävät juhlapuhujaa. Valtakunnallinen ikäihmisten
ulkoilupäivä on 10.10. ja eläkeläisyhdistysten edustajia pyydettiin informoimaan omille ryhmilleen
ko. päivästä.
Muistiluotsitoiminnasta oli tarjottu aluesuunnittelijan vierailua kokouksiimme. Se jää loppuvuoteen
tai ensi vuoden puolelle.
Palvelupäiväksi sovittiin perjantai 20.9. klo 10-13, paikkana kunnanvirasto. Päivi Heinonen on
osaltaan informoinut yrittäjiä ja eri alojen edustajia kutsutaan lehden/netin/mainosten avulla
esittelemään palveluksiaan / tuotteitaan. Myös ilmaista pyörätuoli- ja rollaattorihuoltoa järjestetään
tarjottavaksi kävijöille.
Vammaisasioiden asiantuntija Mira Salonen ei valitettavasti päässyt kokoukseen. Ilmeni että
kehitysvammaispuolella on henkilökuntapula ja myös heidän kerhotoimintaansa ei ole ollut
samasta syystä moneen kuukauteen. - Merikarvialle on nousemassa S-marketin viereen uusi talo,
asumisyksikkö, jonne ilmeisesti siirretään asukkaita muiltakin paikkakunnilta.
Puheenjohtaja luki otteita kehitysvammaisten Myötätuulen viesti 2019 -julkaisusta. Merikarvian Me
Itse -paikallisryhmä ja Meikäläisten mediapiiri kiittävät kuntaa loistavasta yhteistyöstä.
Ikäihmisiin liittyen kuultiin, että Valintatalon paikalle on tulossa senioriasuntoja ja palveluja, jokin
rahoitusyhtiö asialla.
Altti Mäntylän laatima kunnan Hyvinvointikertomukseen liittyvä vanhus- ja vammaisneuvoston
osuus on tänä vuonna päässyt mukaan lyhentämättöminä.
Kunnan Liikennetyöryhmään nimettiin v&v-neuvostosta edelleen Erkki Vanhatalo. Jo edellisvuonna
perustettu ryhmä ei ole vielä kokoontunut.
Kokous 26.09.
Kokouksella ei ollut puheenjohtajaa ja kokoonnuttiin muutenkin pienemmällä joukolla monien
yhteensattumien takia. Kokouksen aiheena oli vanhustenviikon juhlan järjestäminen.
Vanhustenviikon juhlaa olemme Siikaisten vanhusneuvoston kanssa järjestäneet vuorovuosin.
Juhlasta oltiin jo luopumassa, kun puhujaksi etsimämme ja löytämämme geriatrian erikoislääkäri,
tri Maritta Salonoja ilmoittikin, että hänelle sopisi tulla luennoimaan maanantaina 7.10.
Juhlapaikaksi saatiin Mieslaulajain talo. Vastuut jaettiin ja tarjoilupuolesta huolehtivat Uusmartat.
Kokous 14.11.
Vanhustenviikon tilaisuuden 7.10. puhujana Mieslaulajaintalolla oli geriatrian erikoislääkäri, tohtori
Maritta Salonoja 7.10. Valtakunnallinen teema oli ”Varaudu vanhuuteen” ja luennon otsikko ”Miten
hoidan terveyttäni?”. Laaja kuulijajoukko oli kokoontunut kuuntelemaan selkeää ja asiapitoista
luentoa, jonka jälkeen syntyi myös keskustelua. Tilaisuuden järjestelyt ohjelmineen ja puitteineen
olivat onnistuneet.
Kehitysvammaisten viikko on 1-7.12. Kehitysvammaiset ohjaajineen ovat suunnitelleet viikon
ohjelman myyjäisineen eikä v&v-neuvoston tarvitse miettiä mitään lisätilaisuutta. Jäseniä
toivotetaan tervetulleiksi tutustumaan ihmisiin ja toimintaan avoimien ovien viikolla.
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Saatiin tietää, että Eläkeliitto järjestää eri paikkakunnilla ajankohtaisia
vanhusneuvostokoulutuspäiviä ”Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet”. Oulun tilaisuus 27.11.
striimataan ja sen voi jokainen katsoa suorana lähetyksenä annetun linkin kautta.
Sihteeri kirjoittaa toimintakertomuksen koosteena vuoden 2019 kokouksista.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 laaditaan kokouksessa käytyjen keskustelujen perusteella.
Mahdollisia tapahtumia käytiin läpi ja kokousten alustajia pohdittiin.
Yleistä
Jokaisessa vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa on asialistalla Eläkeläisyhdistysten
esittämät asiat, yhdistysten jäseniltä tulleita palautteita liittyen kuntamme ikäihmisten asioiden
hoidon tilaan - samassa yhteydessä tai kohdassa ”Muut asiat” kuullaan myös ajankohtaisia asioita
kehitysvammaisten puolelta.

Merikarvialla 16.01. 2020

Marika Uimaluoto

Marja Niemispelto

Puheenjohtaja

Sihteeri

