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Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston kokousmuistio
Aika

5.11.2020 kello 16:00 alkaen

Paikka Merikarvian kunnanvirasto

Kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja totesi paikalla olijat ja avasi kokouksen.
Marika Uimaluoto, puheenjohtaja – Merikarvian kunta
Marja Niemispelto, sihteeri
Lea Blomberg, varajäsen – Merikarvian Seniorit
Altti Mäntylä, jäsen – Merikarvian Sotaveteraanit ry
Mira Salonen, asiantuntijajäsen – Porin perusturva
Sirkka Seppälä, jäsen – Merikarvian Eläkkeensaajat
Helena Valli, jäsen – Merikarvian seurakunta
Erkki Vanhatalo, jäsen – Eläkeliiton Merikarvian yhdistys
Anne Vastamäki-Ahola, varajäsen – Merikarvian kunta
Seija Lehti, uusi jäsen – Invalidiliitto
Pirkko Tuomisto, uusi jäsen – Invalidiliitto
Poissa:
Päivi Heinonen, jäsen – Merikarvian kunta
Anne Makkonen, jäsen – SPR Merikarvian osasto
Hannu Peltomäki, jäsen - Merikarvian kunta
Leena-Sisko Vanhatalo, jäsen – Merikarvian Seniorit
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Uudet neuvoston vammaispuolelle kunnanhallituksen hyväksymät jäsenet Seija Lehti ja Pirkko Tuomisto esittäytyivät ja heidät toivotettiin tervetulleiksi.
Molemmat edustavat Invalidiliittoa.
3. Hyväksytään kokoukselle esitetty asialista
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä asialista, jonka kokouskutsussa esitetty järjestys kuitenkin muuttuu
puheenjohtajan esitettyä lisäyksiä asialistalle. Muutokset hyväksyttiin.
4. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen 1.10. muistio hyväksyttiin.
5. Terveiset Etsivän ja löytävän vanhustyön -seminaarista
Etsivän ja löytävän vanhustyön etäseminaari 29.10.2020 klo 12-16 käsitteli aihetta iäkkäiden turvallisuudesta ja
turvattomuudesta. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Oulun
Diakonissalaitoksen Säätiön ja Kirkkopalvelut ry:n IkäArvokas hanke. Seminaari toteutettiin etäyhteydellä
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Zoomilla ja Marika Uimaluoto oli osallistunut siihen vain osan ajasta. Sihteeri on pyytänyt Valli ry:ltä
mahdollista yhteenvetoa seminaarin annista ja sieltä luvattiin toimittaa linkit alustuksiin heti kun ne on saatu
seminaarissa alustaneilta henkilöiltä.
Merikarvian kunnassakin on jo viime vuoden puolella perustettu syrjäytymisvaarassa olevien vanhusten etsivän
työn ryhmä, joka kuitenkaan ei ole vielä kokoontunut ja tänä vuonna koronapandemian aiheuttamat rajoitukset
ovat estäneet monin tavoin henkilökohtaisia kontakteja erityisesti vanhusväestöön.
Tästä syksystä lähtien voi myös Porin perusturvan piirissä tehdä sosiaaliviranomaiselle huoli-ilmoituksen avun
tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä. Ilmoittaa voi esim. huolestuessaan naapurin tai läheisen hyvinvoinnista,
henkilön muuttuneesta käytöksestä, toimintakyvystä tai jaksamisesta. Tarkoitus on pyrkiä varmistamaan, että
iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon, jos hän ei näytä itse osaavan pyytää apua. Lomake on perusturvan
sivuilla, mutta on ollut vaikeasti löydettävissä. Helena Valli esitti, että kunnan www-sivuille laitettaisiin tietoa ko.
asiasta ja lomakkeesta; puheenjohtaja lupasi ottaa asian esille kunnanhallituksen kokouksessa, jotta kunnan
www-sivuille saataisiin ko. linkki. Lomakkeen voi lähettää postitse myös osoitteeseen SAS-toimisto, Juhana
Herttuankatu17, 28100 Pori. Huoli-ilmoitukset on luvattu käsitellä viipymättä perusturvan vanhuspalveluiden
sosiaalityöntekijöiden toimesta. Vanhustensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa silloin, kun hän havaitsee,
että vanhuksen asiat eivät ole niin kuin pitäisi.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=porin+perusturva+huoli-ilmoitus
Puheenjohtaja osallistui myös Fingerroos-säätiön hankeperusteiseen Teams-koulutukseen, jossa aiheena oli
löytävä vanhustyö.
https://youtu.be/L1b8pl31eM0. YouTubessa on myös muita aiheeseen liittyviä videoita.
6. Lausuntopyyntö koskien vanhusasiavaltuutettua
Aloite vanhusasiavaltuutetun nimittämiseksi on nyt netissä uudelleen, sillä ensimmäisellä kerralla allekirjoittajia ei
ollut tarpeeksi. Nyt asia on hallituksenkin listalla. Tehtäväkenttä on laaja ja osa-alueita täytyy rajata.
Vanhusasiavaltuutettu voisi olla toimija, joka arvioisi ja edistäisi vanhusten asemaa laajasti yhteiskunnassa
ja toisi esille siihen vaikuttavia ilmiöitä, edistäisi ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä
ikääntymiselle myönteistä asenneilmapiiriä. Tehtävät voisivat vastata pitkälti lapsiasiavaltuutetun tehtäviä.
Ihmisoikeuskeskuksen tehtävät mm. vanhusten oikeuksien edistämisessä ovat kuitenkin pitkälti samankaltaisia
kuin lapsiasiavaltuutetun tehtävät, ja päällekkäisiä tehtäviä ihmisoikeuskeskuksen kanssa tulisi pyrkiä välttämään
tältä osin.
Oikeusministeriö pyytää neuvostolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
vanhusasiavaltuutetusta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä.
Puheenjohtaja laatii seuraavaan 3.12. olevaan kokoukseen lausuntoluonnoksen.
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#search/vanhusasiavaltuutettu/FMfcgxwHNDCsfmlLxDgmtRCMSxgfpbzp?projector=1&messagePartId=0.1

7. Kirjelmä kunnanhallitukselle
Merikarvian kunnan hallintosääntöä ollaan muuttamassa. Tulemme esittämään, että kunnan lautakunnissa olisi
oltava vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenien edustus. Kyseessä voisi olla kunnan tekninen, vapaa-aika- tai
opisto- ja kulttuurilautakunta. Puheenjohtaja oli laatinut kirjelmän, joka hyväksyttiin ja päätettiin lähettää
kunnanhallitukselle.
8. Toimintasääntö
Puheenjohtaja oli kuullut viime keväänä, että vanhus- ja vammaisneuvostolla pitäisi olla oma toimintasääntö.
Merikarvialla sitä ei ole laadittu. Hän oli tutkinut muiden kuntien toimintasääntöjä ja tehnyt yhdistetylle vanhus- ja
vammaisneuvostollemme oman toimintasäännön. Neuvosto käsitteli toimintasääntöluonnosta ja hyväksyi sen
pienin muutoksin. Muutosehdotus on kirjattu neuvoston esittämään toimintasääntöön. Asia on jätetty virkamiehille
työstettäväksi eteenpäin. Toimintasääntö tarvitsee myös kunnanhallituksen hyväksynnän.
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/KtbxLzGWzLzmHPdpbZKZPdQzmXssrjMMJq?projector=1&messagePartId=0.1

9. SPR:n edustaja v&v-neuvostossa
V&v-neuvoston SPR:ää edustava jäsen Anne Makkonen on lähettänyt sähköpostitse 22.11.2020 oheisen viestin:
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”Hei..

Olen harmitellut, kun minulla ei ole varahenkilöä . Meillä oli juuri spr oma kokous. Voisiko Helena Lehtosta
esittää varahenkilöksi. Kysyin jo alustavasti hänen lupaa. Olen nyt niin paljon ollut sairaana ja muutenkin pois
merikarvialta. Karin sairaus myös edennyt, joten aika paljon oltu pomarkku..
En osannut arvata saira6uksia ym 3v sitten.
T.anne makkonen”
Puheenjohtaja tiedustelee SPR:n Merikarvian osaston puheenjohtajalta, haluavatko he uuden edustajan hänen
tilalleen. Muutosesitys toimitetaan sen jälkeen kunnanhallitukselle.
10. Sähköpostit ja tapahtumat
Käytiin lyhyesti läpi Satakuntaliitosta ja sen kautta tulleet s-postit, joista suuri osa koskee etäyhteyksiä.
Satakunnan vanhusneuvoston muistiosta 8.10. poimittiin pientyöryhmän käsittelemistä kuntien
vanhusneuvostojen toimintakertomuksista v. 2019 otteita. Analysointi oli tarkkaa ja arvio meidän toiminnastamme
oli positiivinen: aktiivinen ja tehnyt useita aloitteita ja esityksiä, seikkaperäinen toimintakertomus.
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgxwKjKpntgwvRRRRZKNtBgNXSVzn?projector=1&messagePartId=0.1

Puhuttiin Satakunnan yhteisökeskuksen uutiskirjeestä ja KumppanuusAkatemia -hankkeen kuulumisista ja myös
kuntien ylijäämäruokakyselystä (Merikarvialla ei ylijäämäruokaa ole jaettu eikä myyty).
Siskot ja Simot ry on kutsunut kaikkia Suomen kuntia mukaan Joulupostia ikäihmisille -kampanjaan 2020.
Neuvosto keskusteli ko. kampanjasta ja halusi toteuttaa kampanjan oman kunnan ikäihmisten ilahduttamiseksi
näin poikkeusolojen aikana. Neuvosto linjasi, että muistettaisiin 80-vuotta täyttäneitä ja siitä ylöspäin.
Haastettaisiin korttitalkoisiin mm. päiväkoti, koulu, työkeskus, srk ja eläkeläisjärjestöjä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto voisi vastata korttien lähetyksestä koituvista kustannuksista.
Puheenjohtaja ottaa yhteyden kunnanjohtajaan ja selvittää mahdollisuudet lähettää kunnan ikäihmisille
joulutervehdyksiä.
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#search/siskot+ja+simot+/FMfcgxwKjBRGVVPxNrVqlXljxwjFkjNq?projector=1&messagePartId=0.1

11. Eläkeläisyhdistysten esittämät
Eläkkeensaajat
Asiat tuntuvat olevan hyvin, mukavaa yhdessäoloa, väki on lisääntynyt. Simo Seppälä jatkaa puheenjohtajana.
Joulujuhlat järjestetään suunnitelmien mukaan.
https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/
Seniorit
Myös Senioreissa näyttää hyvältä, pari uutta jäsentäkin liittynyt. Puheenjohtajana Jussi Aaltonen. Ohjelmassa
ollut sauvakävelyä, vanha mukava elokuva, tietovisailuja. Ei varsinaista pikkujoulua, joulukuun
kuukausikokouksen yhteydessä vietetään puurojuhlaa.
https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/
Eläkeliitto
Satakunnan piirin yhdistetty kevät- ja syyskokous pidettiin 22.10. Kokemäellä. Piiri esitti kannanoton koskien
kiinteistöverotuksen kohtuullisuutta pientä eläkettä nauttiville ikäihmisille sekä liikuntatilojen saavutettavuutta ilman
tilamaksuja. Kannanotto on toimitettu myös Merikarvian kunnanhallitukselle. Merikarvian yhdistyksen syyskokous
on 12.11. Pikkujoulua on suunniteltu vietettäväksi 3.12., mutta koronan takia ollaan varpaillaan ja asia auki.
Satakunnan piirin vuosittainen julkaisu on nyt nimeltään Vuositervehdys-lehti. Piiriin kuuluu 32 yhdistystä
vanhojen maakuntarajojen mukaan; lehti on yli 200-sivuinen ja sisältää monipuolista asiaa.
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/merikarvia
Veteraanit
Perinteisestä joulujuhlasta on päätetty, että se vietetään Mieslaulajaintalolla seurustelutilaisuutena nauttien
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jouluista ruokaa ja mahdollisesti kuullaan puhe talvisodasta. On ikävää, ettei kunta tänä vuonna järjestä
veteraaneille juhlaa itsenäisyyspäivänä - kirkossa on jumalanpalvelus ja sankarihaudoilla käydään.
Kunniavartiosto ja seppeleen lasku hoidetaan. Kunnanhallitukselle halutaan saattaa tiedoksi, että
veteraaniyhdistyksessä ollaan pettyneitä ja vedotaan kunnan, veteraanien ja seurakunnan väliseen sopimukseen
itsenäisyyspäivän järjestelyistä.
Kehitysvammaisten puoli
Kehitysvammaispuolen asiantuntijajäsenenä toimiva Mira Salonen on nimitetty vastaavaksi ohjaajaksi eli
lähiesimieheksi ja kaksi sosiaaliohjaajan paikkaa julistettu haettavaksi kahden viikon hakuajalla.
Uudet jäsenet Invalidiliitosta
Kunnanhallituksen nimittämät uudet vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet Seija Lehti ja Pirkko Tuomisto
kuuluvat molemmat Invalidiliittoon.
Pirkko Tuomisto on Lyhytkasvuiset ry:n jäsen ja osallistunut Lyhytkasvuiset ry:n viikonlopputapahtumiin ja
koulutuksiin eri puolella Suomea noin 20 vuoden ajan 1-3 kertaa vuodessa. Nykyisin Lyhytkasvuiset ry on
Invalidiliiton jäsenjärjestö. Työuran Pirkko Tuomisto teki työvoima-asiantuntijana, ensin Merikarvialla TEtoimistossa lähes 40 vuotta ja viime vuodet Porin toimipaikassa. Työtehtäviin kuului myös osatyökykyisten
työvoimapalvelut.
Seija Lehti on ollut n. 25 v Invalidiliiton jäsen, ensin liittynyt Raision Seudun Invalideihin ja toimi siellä yli 10 vuotta
puheenjohtajana, samalla hän hoiti pari vuotta myös sihteerin tehtäviä tämän sairastuttua.
Muutettuaan 4 vuotta sitten Poriin hän siirtyi Porin Seudun Invalideihin, jolloin vastuut Raisiossa päättyivät. Porin
yhdistyksessä hän on ATK-tukihenkilönä ja kotisivujen päivittäjänä, muu toiminta siellä nyt vähäistä johtuen
muutosta Merikarvialle. Hän osallistui Raision aikana vuosittain liiton järjestämiin monipuolisiin kursseihin.
12. Muut asiat
Satakuntalaisten hyvinvointikertomus v. 2019 ja hyvinvointisuunnitelma v 2020-2024
Kokouksen alussa jaettiin osallistujille tiedoksi luonnos, joka on ollut kommenttikierroksella Satakunnan kuntien
kunnanhallituksissa 30.9.2020 asti. Hyväksyntä sen jälkeen 11/2020 Satasairaalan valtuustossa.
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#search/hyvinvointikertomus/FMfcgxwKjKqwwRVLqqbChwHSZrhjvwhW?projector=1&messagePartId=0

Eteläisen rantatien kohta terveyskeskuksen risteyksen jälkeen kylälle päin puhututti. Seija Lehti uutena
merikarvialaisena oli kiinnittänyt huomiota ajoradan kapenevaan kaistaan sillan kohdalla, jossa ei ole riittävää
varoitusta kapeudesta. Ehdotettiin, että siinä kevyenliikenteen väylän ja ajokaistan välissä oleva kivetys
maalattaisiin heijastavalla maalilla tai lisättäisiin jotain muuta varoitusta, joka paremmin ilmoittaa kapenevasta
kohdasta. Puheenjohtaja vie asian kunnanhallitukselle.
13. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään torstaina 3.12. klo 16 alkaen kunnanvirastolla. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
18.00.

Marja Niemispelto
Sihteeri

