Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksen muistio
Aika: 16.1.2020 kello 16:00
Paikka: Merikarvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi samalla toimivansa sihteerinä tässä kokouksessa.
Poissa olivat sihteeri Marja Niemispelto, SPR:n edustaja Anne Makkonen,
Päivi Heinojen saapui kokoukseen klo 16.10, muuten kaikki jäsenet olivat läsnä.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Hyväksytään kokoukselle esitetty asialista kokouksen työjärjestyksesi
Hyväksyttiin yksimielisesti esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio
Jäsenet olivat saaneet edellisen kokouksen muistion sähköpostilla luettavakseen ja siihen ei
ilmennyt lisättävää. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
5. Käsitellään toimintakertomus 2019
Jäsenet olivat ennalta saaneet sähköpostilla toimintakertomuksen ja tutustuneet siihen.
Toimintakertomus 2019 hyväksyttiin yksimielisesti.
6. Käsitellään toimintasuunnitelma 2020
Jäsenet olivat ennalta saaneet sähköpostilla toimintasuunnitelman tutustuakseen. Keskustelun
jälkeen toimintasuunnitelma 2020 hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Kevään tapahtuman järjestäminen Mieslaulajien talolla yhdessä Merikarvian Lions Clubin
kanssa sunnuntaina 26.4.2020
Lea Blomberg ehdotti, että hän voisi kysyä Ouraoopperan näyttelijöitä esittämään lyhyen pätkän
tulevasta kesän näytöksestä viulunsoittaja katolla.
Keskustelun aikana ehdotettiin, että tapahtuma olisi toiminnallinen mm. pieni tietokilpailu tai
pinko. Pinkoa pidettiin parempana vaihtoehtona. Myös tapahtuman oleellisena osana pidettiin
yhteislauluja. Tilaisuus voisi päättyä yhteiseen tanssihetkeen.
Puheenjohtaja lupasi olla yhteydessä Pertti Vähätaloon tapahtuman osalta ja palataan asiaan
seuraavassa kokouksessa.
8. Kevään kokousten alustajat
19.3. kokoukseen on tulossa Kotihoito KuRu:sta Tarja Kujala kertomaan toiminnastaan
paikkakunnalla. Alustavasti tuolloin oli myös sovittu muistiluotsi Marja Takalan vierailu, mutta
vierailu päätettiin perua. Vanhusneuvostokäynnit olivat Muistiluotsin toimintasuunnitelmassa
vuosina 2018-19, mutta koska aikatauluja on ollut hankalaa yhteensovittaa, niin osaan kuntia hänen
käyntinsä jäivät toteutumatta.
Muistiluotsista palvellaan joka tapauksessa kunnassamme muistikahvilassa,
muistikaveri ja muisti-info ja -neuvontapalveluilla. Heiltä voi aina kysyä neuvoja muistiasioihin
muutenkin.
16.4. kokoukseen tulee alustajaksi asianajaja, joka tulee kertomaan edunvalvonta- ja testamenttiasioista.
14.5. kokoukseen tulee vieraaksi Satakunnan vanhusneuvostosta Tuula Telin, Irma Roininen ja
Leea Hiltunen. He ovat lähettäneet meille etukäteen kysymyksiä, joihin toivovat vastauksia
mielellään jo ennen vierailua sähköpostilla:
Mitkä asiat vanhusneuvostossanne askarruttavat oman kunnan vanhusten asioissa?
Millaisia hyviä käytäntöjä on löydetty?
Millaisena koetaan yhteistyö Satakunnan vanhusneuvoston kanssa - entä naapurikuntien
vanhusneuvostojen kanssa?
Mitä toivotaan Satakunnan vanhusneuvostolta?
Neuvostomme jäsenten toivotaan vastaavan kysymyksiin viimeistään 19.3. mennessä ja lähettävän
vastaukset puheenjohtajalle sähköpostiosoitteeseen marika.uimaluoto@merikarvia.fi. Käydään
seuraavassa kokouksessa lävitse vastaukset ja kootaan yhteen ja lähetetään satakunnan
vanhusneuvoston sihteerille Ulla Koivulalle.
9. Kevään kolumnivuorot Merikarvia-lehdessä
Olemme saaneet kevään kolumnivuorot jaettavaksi neuvoston jäsenten kesken
30.1, 5.3 ja 9.4, 14.5.
30.1. Marika Uimaluoto
5.3. Päivi Heinonen
9.4. Päätetään seuraavassa kokouksessa
14.5 Marja Niemispelto

10. Tulleet sähköpostit ja tapahtumat
10.1 Satakuntaliitto / SataDigi-hanke tiedottaa...
Järjestääkö järjestönne digitukea jäsenille? Onko järjestössänne tarvetta digituelle?
- Kysely järjestöille
SataDigi-hanke on Satakunnassa yhdessä 13 muun maakunnan kanssa alkanut
valtionvarainministeriön rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on kartoittaa tämän hetkinen
digituen tila sekä luoda maakuntaan toimintatapa digituelle. Digituen määrittelyssä on tarkoitus
ottaa huomioon erilaiset kohderyhmät ja räätälöidä digituki erilaisille kohderyhmille sopivaksi.
Digitaitojen kasvattaminen on avainasemassa koko Suomen ja Satakunnan palveluiden
kehittämisessä ja esimerkiksi sähköisen asioinnin edistämisessä. Digiä ei saa poissulkea, ja siksi
haluamme olla mukana tarjoamassa satakuntalaisille mahdollisimman laajan tuen digitaaliseen
asiointiin. Toivomme, että tätä kautta myös maakunnan yrityksiin sekä järjestöihin saadaan yhä
enemmän digitaitoja ja verkostoitumista koko maakunnassa tekijöiden ja tarvitsijoiden kesken.
Digitukea antavien toimijoiden tehtävänä on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät
digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa.
Hankkeen alkumetreillä kartoitamme nyt digituen tämän hetkistä tilaa sekä digituen tarvetta ympäri
maakuntaa. Kartoituksen valmistuttua käymme neuvotteluja yhteistyötahoista (yritykset, kunnat
sekä järjestöt).
Lisää hankkeesta: http://www.satakuntaliitto.fi/satadigi
Lyhyt kysely järjestöille
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s2nHqdCR9E2z41BVqdewX2WIN4zW6ZFq1PyCYelCilUNjcyTE5JT0xSNUdMWDBIWUMyUEkySEJWVy4u

10.2 Satakunnan vanhusneuvoston 26.11.2019 kokouksen tarkistamaton muistio liitteineen on
lähetetty neuvoston jäsenille. http://www.satakuntaliitto.fi/vanhusneuvosto

11. Eläkeläisyhdistysten esittämät asiat ja terveiset kehitysvammaispuolelta
Eläkkeensaajat: https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/tapahtumat/
Kerhotapaamiset ovat alkaneet ja matkoja suunniteltu.
Seniorit: https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/
Ensimmäinen tämän vuoden tapaaminen on ollut. Noora-Mari Iisakkala käynyt kertomassa kesän
tapahtumista. Suunniteltu myös tämän vuoden retkiä. Jäsenten aktivoiminen puhuttanut.

Eläkeliitto: https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/merikarvia
Ensimmäinen kerhotapaaminen on kahden viikon päästä. Matkoja on suunnitteilla. Eläkeliiton
tarkoitus tehdä aloite Kalpakalle kuntoportaat.

Veteraanit:
Ensimmäinen kerhotapaaminen ollut tämän viikon maanantaina. Kunnanjohtaja ollut alustamassa
kunnassa meneillään olevasta rakennemuutos-selvityksestä. Noin 30 tapahtumaa vuoden aikana.
Terveiset kehitysvammaispuolelta:
Nuokkarikerho aloittanut toimintansa tänään. Kerho on joka toinen viikko Rysällä nuokkarilla
torstaisin klo 13.15-14.
Muiden vammaisryhmien aktivoiminen olisi tärkeää.
12. Muut asiat
Porin perusturvalautakunta on 26.11.2019 kokouksessaan käsitellyt neuvostomme aloitteen koskien
ajanvarauspuhelimesta:
Alla ote perusturvalautakunnan päätöksestä.
§ 297 Perusturvalautakunnan lausunto Merikarvian vammais- ja vanhusneuvoston aloitteeseen
ajanvarauspuhelimesta
PRIDno-2019-5614
Valmistelija
Heidi Luotolahti-Pitkäranta, vs. terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, heidi.luotolahtipitkaranta@pori.fi
Perustelut:
Porin perusturvan yhteistoiminta-alue siirtyi keskitettyyn ajanvaraukseen perusturvalautakunnan
päätöksellä 15.4.2016. Vuonna 2017 keskitettyyn ajanvaraukseen saatiin valintavalikko, jolloin
merikarvialainen soittaja voi valita Pohjoisen sote-alueen asioinnilleen. Tällöin
perusturvalautakunta päätti uudelleen, että jatketaan keskitetyllä ajanvarauksella eikä erillisiä
ajanvarausnumeroita hyväksytty. Alkuvaikeuksista huolimatta tällä hetkellä keskitetty ajanvaraus
eli yksi puhelinnumero koko perusturvassa toimii tilastotietojen mukaan vuonna 2019 kohtuullisen
hyvin.
Merikarvia kuuluu Pohjoiseen sote-alueeseen, jossa on keskitetyn ajanvarauksen vastauspaikkoja
yhteensä kuusi; viisi sote-keskus Cottonissa Puuvillassa ja yksi Noormarkun terveysasemalla.
Merikarvialla ei ole keskitetyssä ajanvarauksessa vastauspaikkaa Merikarvian terveysasemalla
toimivien hoitajien toivomuksesta, koska kokemukseen perustuen hoitajilla ei ole juurikaan aikaa
ajanvarauspuheluihin vastaamiseen.
18.10.2019 ajanvarauksessa siirryttiin Solidus-järjestelmästä DNA-vaihdepalvelun käyttöön.
Puheluseurantaa tehdään jatkuvasti, puheluista raportit saadaan viikoittain. Viikolla 42, jolloin
saatiin viimeinen Solidus-järjestelmän raportti, puheluita Pohjoiselle alueelle tuli kaikkiaan 855 kpl.
Keskimääräinen jonotusaika vastattuihin puheluihin oli 2 minuuttia 9 sekuntia. Soittajalla on
mahdollisuus jättää järjestelmään takaisinsoittopyyntö. Ko. viikolla takaisinsoitto tapahtui
keskimäärin kahden tunnin kuluessa takaisinsoiton jättämisestä (1:55:30).
Toukokuusta 2019 alkaen toimintaa on kehitetty niin että keskitettyyn ajanvaraukseen soittaneille
merikarvialaisille kiireettömille potilaille soittaa sovitusti takaisin Merikarvian terveysaseman tuttu
sairaanhoitaja, ns. kutsuhoitajamalli. Sairaanhoitaja haastattelee asiakkaan puhelimessa ja tekee
tarkemman hoidon tarpeen arvioinnin. Sairaanhoitaja antaa asiakkaalle ohjeet puhelimessa, antaa
ajan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Merikarvian

terveysasemalle. Tämän kutsuhoitajamallin käyttöönoton jälkeen koko perusturvassa tarjottujen
puheluiden määrä on laskenut noin 7000 puhelusta viikossa tasolle noin 4000 puhelua viikossa.
Hoitoon pääsy -seurannan mukaan 1.10.2019 Pohjoisen sote-alueella ml. Merikarvia
terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle sai ajan 12 arkipäivässä (hoitotakuun mukaan
viimeistään 3 kk kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan), sairaanhoitajan vastaanotolle 5
arkipäivässä ja terveydenhoitajan vastaanotolle 4 arkipäivässä.
Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat saavat ajan heti soitettuaan keskitettyyn ajanvaraukseen tai
potilaat tulevat usein suoraan Merikarvian terveysasemalle ilman soittoa keskitettyyn
ajanvaraukseen. Kiireellisiä aikoja on joka arkipäivä tarjolla, joskin terveysaseman kapasiteetti on
rajallinen.
Merikarvian terveysaseman hoitajien näkemys on, että merikarvialaiset käyvät paljon
henkilökohtaisesti hoitamassa asioita terveysasemalla, mutta ei kuitenkaan 80 %, kuten aloitteessa
arvioitiin.
Paljon palveluita tarvitsevalle asiakkaalle on Porin perusturvan toimintamallina tarjota oma
työntekijä ja yhteydenottomahdollisuus suoraan häneen kesästä 2019 alkaen. Tällöin asiakkaan ei
tarvitse soittaa ajanvaraukseen.
Edellä mainituin perustein perusturvassa jatketaan keskitetyn ajanvarauksen periaatteella myös
Merikarvialla perusturvalautakunnan päätöksiin perustuen.
Ehdotus
Esittelijä
Anna-Liisa Koivisto, vs. perusturvajohtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi
Perusturvalautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon Merikarvian kunnanhallitukselle
Merikarvian vammais- ja vanhusneuvoston aloitteeseen.
Päätös
Perusturvalautakunta hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.
Kokouskäsittely
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti muuttaa vs. perusturvajohtajan päätösesitystä siten, että
Merikarvian kunnanhallituksen esityksen mukaan Merikarvian terveyskeskuksessa otetaan aloitteen
mukaisesti käyttöön oma suora puhelinnumero
Tiedoksi
Merikarvian kunnanhallitus
Liitteet
Lausuntopyynto Merikarvian kunnanhallitus_100619.pdf.pdf (pdf, 61 kt)

Merikarvian terveyskeskukseen on saatu oma puhelin ja numero 13.1.2020 ajanvaraukseen,
jonka numero on 044 701 0878. Merikarvian terveysaseman ajanvaraus on avoinna
arkisin 8-16.
Hannu Peltomäki kertoi neuvoston jäsenille aloitteen käsittelyn kulusta.
Merikarvian rakennetyöryhmän työskentely on lähtenyt käyntiin ja pienryhmät on perustettu.
Vanhuspuolen pienryhmää vetää Pirjo Rehula, vammaispuolen pienryhmää vetää Mari Levonen ja
terveyskeskuksen pienryhmää vetää Hannele Oksanen.

Kävimme keskustelua rakennetyöryhmän ja pienryhmien työskentelystä.
Maaliskuun loppuun mennessä pienryhmät saavat työnsä päätökseen.
Neuvoston jäsenet toivovat välitiedottamista rakennetyöryhmän työskentelystä kuntalaisten
suuntaan.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18.00
14. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 19.3.2020 klo:16 kunnanvirastolla

Pöytäkirjan pitäjänä Marika Uimaluoto

