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Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston kokousmuistio
Aika

1.10.2020 kello 16:00 alkaen

Paikka Merikarvian kunnanvirasto

Kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja totesi paikalla olijat ja avasi samalla kokouksen.
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja
Marja Niemispelto, sihteeri
Sirkka Seppälä, jäsen
Helena Valli, jäsen - poissa
Erkki Vanhatalo, jäsen
Leena-Sisko Vanhatalo, jäsen
Altti Mäntylä, jäsen
Hannu Peltomäki, jäsen - poissa
Anne Makkonen, jäsen, poissa
Päivi Heinonen, jäsen - poissa
Mira Salonen, asiantuntijajäsen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksytään kokoukselle esitetty asialista
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä asialista.
4. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen 3.9. muistio hyväksyttiin yksimielisesti.
5. Ajankohtaiskatsaus, Merikarvian sote-palvelurakenneuudistus
Merikarvian sote- ja palvelurakenne uudistuksen valmistelu jatkuu. Suunnitelmissa ollut
kotihoidon toimitilan siirto Kiilalle on laitettu jäihin ja uudelleen käydään läpi tilaratkaisuja.
Kotihoito toimii toistaiseksi Wassan tiloissa, samoin siellä jatkuu päivätoiminta, sauna ja
ruokailu. Kiilarinteeltä vähennettiin keväästä lähtien vuodepaikkoja ja useampiakin
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merikarvialaisia ikäihmisiä sijoitettiin perusturvan muihin Porin yksiköihin. Vanhus – ja
vammaisneuvoston jäseniin on oltu yhteydessä ja esitetty huoli merikarvialaisista
vanhuksista, jotka joutuivat Porin perusturvan muihin toimipisteisiin vastoin tahtoaan.
Viime kunnanvaltuuston kokouksessa linjattiin, että kaikki merikarvialaiset on heidän niin
halutessaan hoidettava Kiilarinteellä. Kunnanvaltuusto teki päätöksen myös siitä, että
otetaan yhteyttä vastoin tahtoaan Porissa hoidossa oleviin vanhuksiin ja heidän omaisiinsa,
jotta merikarvialaiset pääsevät tarpeen mukaan hoitoon omalle paikkakunnalle. Muutot ovat
ilmeisesti onnistuneet ja vielä lokakuun alkaessa yksi henkilö on odottamassa paikkaa
Kiilalle.
Kehitysvammaisten työkeskusasia ja suunnitelmat Wassan suhteen ovat edelleen auki. Joka
tapauksessa ajatuksena on, että ruokailu säilyy Wassalla ja se olisi edelleen myös
kokoontumistilana.
Sekä vanhusten että vammaisten elämän eri tilanteista keskusteltiin kokouksessa laajasti ja
asioiden käänteitä seurataan tarkasti.
6. Kahden jäsenen lisäyspyyntö kunnanhallitukselle koskien vammaispuolen osuutta
neuvoston jäsenistössä
Vanhus- ja vammaisneuvostossa ei juurikaan ole varsinaista vammaispuolen edustusta.
Jotta myös ko. edustusta ja asiantuntevuutta saataisiin, puheenjohtaja on ollut yhteydessä
kahteen henkilöön, jotka ovat ilmoittaneet tulevansa mielellään neuvostoon mukaan: Seija
Lehti ja Pirkko Tuomisto. Seija Lehti on ollut Raisiossa vammaisneuvostotoiminnassa,
muuttanut hiljattain Merikarvialle ja Pirkko Tuomisto on merikarvialaisia. Neuvostossa on
ollut vammaisten asiantuntijajäsenenä Mira Salonen siitä lähtien kun vammaisneuvosto
liitettiin vanhusneuvostoon 2017 ja tuon varsin laajan osa-alueen vahvistusta on kaivattu.
Neuvosto päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle näiden edellä mainittujen
henkilöiden lisäämisestä vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi.
7. Lausuntopyyntö sääntökirja/ Porin perusturvan vammaispalveluiden asuminen
sekä työ- ja päivätoiminta
Sovittiin, että neuvoston jäsenet tutustuvat vielä itsekseen sääntökirjaan. Kommentointiaikaa 15.10. asti sähköpostilla puheenjohtajalle. Puheenjohtaja ja sihteeri laativat
tarvittaessa lausunnon ja lähettävät sen perusturvaan 19.10. mennessä.
8. Tulleet sähköpostit ja tapahtumia
Satakuntaliiton kautta tullutta: Vanhustyön keskusliiton sivuilla sähköpostikurssi vanhenemisesta:
https://www.vanheneminen.fi/sahkopostikurssi;
EtäMuistikahvila2020:
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgxwJXpTMslMCLTHzxVGQgDgdWMpq

Jämijärven vanhusneuvoston vanhustenviikon ohjelma ”Onni on vanheta”:
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#sent/FMfcgxwJXxwZGtdzlmMndMBvgBqXzBCM?projector=1&messagePartId=0.1

Satakunnan järjestöjen virtuaaliset soteaamukahvit
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#sent/FMfcgxwJZJSxdgxGxRfDvBphVWtCJptB

9. Eläkeläisyhdistysten esittämät asiat ja terveiset kehitysvammapuolelta
Seniorit: Wassa kokoontumispaikkana. Kiilan tilanne on puhuttanut. Yhdistyksellä oma
lukupiiri. Etämuistikahvila ajankohtainen ja osallistutaan netin kautta mahdollisuuksien
mukaan. Tietovisa tulossa 13.10. https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/
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Veteraanit: Toiminta on alkanut olla normaalia, kerhokokoontumiset Korsulla. Seurakunnan
perinteinen saunahartaus Nuortenniemessä. Kiilan tilanteesta oltu huolestuneita. Saalemseurakunnan perinteinen veteraanikutsutilaisuus 3.10. Veteraanien joululehti on tekeillä.
Joulujuhlaa varten varattu Mieslaulajaintalo.
Eläkeliitto: Kokemäelle järjestetään alueen yhdistetty syys- ja kevätkokous. Kankaanpäässä
on vapaaehtoistyön kurssi. Kerhotoiminta jatkuu normaalisti ja kokoontumiset Korsulla,
tulossa mm. luento syövästä. Vesijumppa ja boccian pelaaminen ovat ohjelmassa.
Perinteinen joululehti on tulossa ja joulujuhla pidetään tänä vuonna Mieslaulajaintalolla.
https://elakeliitto.fi/yhdistykset/merikarvia
Eläkkeensaajat: Toiminta aloitettu, kokoontuminen Wassalla. Bocciaa pelataan urheilutalolla
ja porukalla on kokoonnuttu ulkoilemaan Kalpakan mäellä. Teatteria kaivattaisiin rajoitusten
toistaiseksi estäessä. Eläkkeensaajatkin viettävät joulujuhlansa Mieslaulajaintalolla.
https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/tapahtumat/
Kehitysvammapuoli: Työkeskuksen ja Wassan tilanne edelleen selkiytymättä. Uudesta
asumisyksiköstä ei vielä paljon tietoa. Kehitysvammaisiin suhtautuminen, heidän työnsä ja
arvostuksensa puhuttavat. Kaksi ”tettiläistä” on otettu hyvin vastaan.
Leena-Sisko Vanhatalo toi vielä seurakunnan terveiset keskiviikkoisista
aamiaistapaamisista. Aamupuuroa, voileipää ja juomia on tarjolla kaikille halukkaille
keskiviikkoaamuisin klo 9-10, kahviraha on vapaaehtoinen. Myös ylijäämäleipää saa kotiin
vietäväksi.
10. Muut asiat
Mira Salonen kertoi, että Wassalla on käynyt terveystarkastaja, joka huomautti epäkohdista.
Keittiöllä on useita käyttäjiä ja se on jatkuvasti ahkerassa käytössä. Nyt on tehty tarkat ohjeet
nähtäville noudatettaviksi ja omavalvontalomake vaatii kuittauksen jokaisen käytön jälkeen.
Merikarvian Lions Club on lahjoittanut v&v-neuvoston kohderyhmien virkistyskäyttöön 400
euroa. Käyttökohde sovitaan myöhemmin kun poikkeustilanteet mm. kokoontumisrajoitusten
vuoksi ovat ohi.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 5.11. klo 16 alkaen kunnanvirastolla.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Marja Niemispelto
Sihteeri
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