
                                                                                                                                                  
 

MERIKARVIAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUKSEN MUISTIO 

 

Aika      25.3.2021 kello 16:10 

Paikka   Kunnan suositusten mukaan kokous järjestetään teams etäkokouksena 

 

Kokouksen muistio 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN 

Marika Uimaluoto, PAIKALLA KLO 17.00 - 

Marja Niemispelto, POISSA 

Hannu Peltomäki, jäsen Merikarvian kunta PAIKALLA, poistui klo 16.30 

Päivi Heinonen, jäsen Merikarvian kunta POISSA  

Mira Salonen, asiantuntijajäsen Porin perusturva PAIKALLA 

Leena-Sisko Vanhatalo, jäsen Merikarvian Seniorit  PAIKALLA 

Altti Mäntylä, jäsen Merikarvian veteraanit PAIKALLA 

Helena Valli, jäsen Merikarvian seurakunta PAIKALLA 

Erkki Vanhatalo, jäsen Merikarvian eläkeliitto PAIKALLA KLO 17 - 

Sirkka Seppälä, jäsen Merikarvian eläkkeensaajat  PAIKALLA 

Seija Lehti, jäsen Invalidiliitto PAIKALLA 

Pirkko Tuomisto, jäsen Invalidiliitto PAIKALLA 

Helena Lehtonen, jäsen Merikarvian SPR PAIKALLA 

Mira Salonen, jäsen Vammaisneuvosto PAIKALLA 

Tiina Tervo, Merikarvian kunta,  Uimaluodon varajäsenenä kokouksessa ja 

asiantuntijana/alustajana pykälässä 5. 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokouskutsu lähettiin jäsenille ja varajäsenille sähköpostilla 25.3.2021. 

Puheenjohtaja Marika Uimaluodon ollessa estyneenä kokouksen alusta toimi puheenjohtajana 

varapuheenjohtaja Hannu Peltomäki. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 



                                                                                                                                                  
3. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSELLE ESITETTY ASIALISTA 

Esityslistaan tullut työjärjestykseen muutos. Tiina Tervo esittelee Ikääntyneiden asumisen 

toimenpideohjelman ensimmäisenä kohtana. 

Puheenjohtaja Hannu Peltomäki poistuessaan kokouksesta klo 16:30 valtuutti hän kokouksen 

puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Tiina Tervon.   

 

4. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

Edellisen kokouksen muistio on lähetetty neuvoston jäsenille kommentoitavaksi. Muistioon ei tullut 

muutoksia. Muistio lähetetty kuntaan tiedoksi. 

 

5. ERITYISAVUSTUSHAKUILMOITUS: IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISEN 

TOIMENPIDEOHJELMAN AVUSTUKSET KUNTIEN KEHITTÄMISHANKKEISIIN 

https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ikaantyneiden_asumisen_toimenpideohjelma_FI-

52565ACB_21A7_4EB5_B5E1_99651279528D-159518.pdf/ 

 

Ympäristöministeriö myöntää kunnille ja kuntayhtymille avustusta hankkeisiin, joilla parannetaan 

ikääntyneiden asumista. 

Avustettavien hankkeiden on vastattava kuntien keskeisiin haasteisiin ikääntyneiden asumisessa, 

tarjottava pitkän aikavälin ratkaisuja sekä pidettävä sisällään uudentyyppisiä yhteistyö- ja 

toimintamuotoja. Avustusta voidaan myöntää ikääntyneiden asumista kehittäville hankkeille, jotka 

tukevat kuntien ennakointia ja varautumista, edistävät vanhan asuntokannan korjaamista, lisäävät 

ikääntyneille sopivien asuntojen määrää ja uusia asumisratkaisuja, parantavat asuinympäristöjen 

ikäystävällisyyttä tai vahvistavat asumisen ja asuinalueiden yhteisöllisyyttä. 

Vuonna 2020 järjestetyssä haussa avustettavien hankkeiden keskeiseksi teemaksi nousi kuntien 

laajeneva varautuminen ikääntyneiden asumistarpeisiin. Esimerkiksi Etelä-Savossa avustuksen 

turvin kehitetään ikäystävällistä Haukivuoren taajamaa, ja tuetaan näin ikääntyneiden ja 

muistisairaiden edellytyksiä asua omassa kodissaan. Tampereella ja Orivedellä ikääntyneiden 

asumisen tuleviin tarpeisiin varaudutaan kehittämällä välimuotoista asumista ja lisäämällä sen 

avulla asumisen monipuolisuutta. 

Vuoden 2021 hakukierroksella avustusta voi saada enintään 60 % yksittäisen hankkeen 

kustannuksista, kuitenkin enimmillään 80 000 euroa. Avustusta jaetaan yhteensä 1,2 miljoonaa 

euroa. 

Avustushaku päättyy 23. huhtikuuta 2021 klo 16.15. 

 Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustushaku 2021: Hakulomake ja 

ohjeetAvautuu uudessa välilehdessäLinkki toiselle sivustolle 

 Ympäristöministeriö: Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 

https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ikaantyneiden_asumisen_toimenpideohjelma_FI-52565ACB_21A7_4EB5_B5E1_99651279528D-159518.pdf/
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ikaantyneiden_asumisen_toimenpideohjelma_FI-52565ACB_21A7_4EB5_B5E1_99651279528D-159518.pdf/
https://hakulomake.fi/ym/fi/node/88
https://hakulomake.fi/ym/fi/node/88
https://ym.fi/ikaantyneiden-asuminen


                                                                                                                                                  
Avustuksen hakijoiden tueksi järjestetään 18. maaliskuuta 2021 klo 10.00 verkkoinfotilaisuus, jossa 

kerrotaan hakumenettelystä ja ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta. 

Tilaisuus järjestetään verkkoseminaarina Teams-ympäristössä. 

Kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival on lähestynyt neuvostoa ko. asian tiimoilta ja tiedustellut 

onko neuvostolla mahdollisuuksia hyödyntää tätä YM:n tarjoamaa rahoitusta. 

PÄÄTÖS: Tiina Tervo piti alustuksen alkavasta hankkeesta neuvostolle. 

Todettiin, että yhteistyö kunnan ja vanhustenkotiyhdistyksen kanssa on tämän suhteen tärkeää. 

Neuvosto odottaa, mihin toimiin nämä muut tahot lähtevät asiaa viemään. Tarpeelliseksi kohteeksi 

nousi mm. muistiystävällinen kunta ja Kiilarinteen kehittäminen. 

6. ESITYS MERIKARVIAN KUNNANHALLITUKSELLE: 

VANHUSTENKOTIYHDISTYKSEN EDUSTAJAN LISÄÄMINEN VANHUS- JA 

VAMMAISNEUVOSTOON 

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 18.2. Keskustellut Vanhustenkoti ry:n 

roolista kuntamme ikäihmisten palvelujen tuottajana. Neuvosto katsoo, että vanhustenkoti ry on 

merkittävä yhteistyökumppani ja neuvosto haluaa edistää yhteistyötä vanhustenkoti ry:n kanssa. 

Tulevaisuudessa ko. yhdistyksen rooli tulee korostumaan palvelujen tuottajana ja neuvosto katsoi 

tärkeäksi, että neuvoston kokoonpanoon lisättäisiin vanhustenkoti ry:n edustaja. 

 

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 

vahvistaa neuvoston toimintaa vanhus – ja vammaisneuvostoon vanhustenkoti ry:n edustajalla ja 

vanhustenkoti ry nimeää edustajan neuvostoon. 

 

 2.3.2021 Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto 

 

PÄÄTÖS: Tiedoksi neuvostolle puheenjohtajan lähettämä esitys kunnanhallitukselle. 

Kunnanhallitus saanut tietoonsa yllä olevan esityksen vanhuskotiyhdistyksen edustajan lisäämiseksi 

vanhus- ja vammaisneuvoston jäseneksi 2.3.2021. 

  

 

6. SIHTEERI MARJA NIEMISPELLON EROANOMUS 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON SIHTEERIN TEHTÄVISTÄ JA JÄSENYYDESTÄ 

 

Marja Niemispelto on lähettänyt puheenjohtaja Marika Uimaluodolle seuraavanlaisen eronpyynnön 

sihteerin tehtävistä. 

 

Pyydän eroa Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerin tehtävistä ja myös jäsenyydestä 

perhesyistä.  On tullut poikkeustilanteita muilla paikkakunnilla asuvien lasten ja heidän perheidensä 

elämässä ja yritän auttaa parhaani mukaan siellä, missä kulloinkin avun tarvetta on eikä näissä 

tilanteissa ole resursseja osallistua neuvoston dynaamiseen ja tärkeään toimintaan niin kuin 

haluaisin.  

 

Merikarvialla 15. maaliskuuta 2021 

 

Ystävällisin terveisin 



                                                                                                                                                  
 

Marja Niemispelto 

 

 

PÄÄTÖS: Sihteerin eroanomus käsitelty. Pahoittelumme ansiokkaana pidetyn sihteerin 

jättämisestä tehtävästään ja neuvosto toivottaa hänelle hyvää jatkoa ja suuret kiitokset 

panostamastaan työstä neuvoston hyväksi. 

 

Eroanomus toimitettu kunnan hallintopäällikön ja kunnanjohtajan tietoon 15.3.2021. 

Uuden sihteerin nimeämisestä ei vielä ole puheenjohtajalle tullut tietoa.   

 

 

7. KYSYMYS KOSKIEN KUJETUSPALVELUIDEN KYYDINVÄLITYSPALVELUA  

Porin Perusturvasta Sari Merimaa on lähestynyt neuvostoa ja pyytänyt vastausta koskien 

kuljetuspalveluiden kyydinvälityspalvelusta. 

 

Porin perusturvan vammaispalvelut kilpailuttavat pikimmiten kuljetuspalveluiden kyydinvälityksen 

ja sen jälkeen itse kuljetukset. Voisitteko laittaa mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään 

5.4 mennessä risut ja ruusut koskien kyydinvälityspalvelua (tällä hetkellä sen hoitaa TaxiData). 

Ajattelisin, että tätä varten ei tarvitse odottaa itse neuvostojen kokousta vaan tiedätte varmasti 

palautteet ko. palvelusta. Porin vammaisneuvostolta on myös palaute pyydetty. Palautetta 

pyydetään sen vuoksi, että voimme parantaa asiakkaiden tarpeiden mukaan ko. palvelua. 

 

PÄÄTÖS: Neuvosto kävi keskustelua ja keskustelun aikana nousi esille, että vammaispalvelut ovat 

olleet tyytyväisiä ja palvelu on ollut helposti saatavilla. Ainoa vaikeus on ollut saada tuttua 

taksikuljettajaa. Tähän kriteerit ovat tiukat. Hyväksi myös todettu “kuljetuskortti”, jolloin ei tarvitse 

etukäteen maksaa koko matkaa. 

Puheenjohtaja lähettää vastauksen Sari Merimaalle. 

 

8. AJANKOHTAISTA SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO 

Satakunnan vanhusneuvosto | Satakunta.fi 

 

Satakunnan vanhusneuvoston www-sivuilla ei ollut uutta tiedotettavaa. 

 

9. TULLEET SÄHKÖPOSTIT 

Tukiliiton uutiskirje 18.3.2021 

 

Tiedoksi: Hyvinvoinnin hinta -kuntapäättäjä kirstunvartijana webinaari to 6.5. klo 17-18.30 

Tiedoksi ja eteenpäin tiedotettavaksi tämä Yksi elämä -verkoston ja Satakunnan yhteisökeskuksen 

/Järjestöjen neuvottelukunnan järjestämä webinaari, joka on kuntavaaliehdokkaiden lisäksi 

tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Luvassa hyviä puheenvuoroja terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisestä. Puhujina mm. Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax ja maakuntajohtajamme Asko Aro-

Heinilä. 

 

https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/yhteistyoryhmat/satakunnan-vanhusneuvosto/


                                                                                                                                                  
Tukiliiton uutiskirje 11.3.2021: Aika arvioida rokotusjärjestystä 

 

Ikäihmisten monipuoliset asumisvaihtoehdot - Välimuotoisen asumisen etäseminaari 

perjantaina 26.3.2021 klo 13-15 

  

Ikäihmisten monipuoliset asumisvaihtoehdot 

Välimuotoisen asumisen etäseminaari perjantaina 26.3.2021 klo 13-15 
   

Linkin seminaariin löydät TÄSTÄ! 
  

Linkin seminaariin löydät myös osoitteesta:  

www.huittinen.fi > Tapahtumat > Välimuotoisen asumisen seminaari 

ja 

Fb-tapahtumasta: Ikäihmisten monipuoliset asumisvaihtoehdot - välimuotoisen asumisen seminaari 

 

Ulrika Brjörkstam puhujana SPR:n webinaarissa - tervetuloa mukaan! 

 

 

KUTSU: Kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisen verkkotyöpajat  

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä: 

https://mailchi.mp/43713175f544/kokemustoiminnanjakokemusasiantuntijatoiminnanverkkotyopaja

t2021 

 

Komissaari Urpilaisen virtuaalinen maakuntavierailu katsottavissa suorana 

Komissaari Urpilainen tekee virtuaalisen maakuntavierailun Satakuntaan tänään ja osallistuu 

virtuaaliseen paneelikeskusteluun maakunnan edustajien kanssa klo 10:30 – 11:30. Keskustelijoina 

Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore, Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija 

Luukkonen, Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen, SAMKin 

tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmi sekä Satakuntaliiton aluekehitysasiantuntija Tiina Palonen-

Roihupalo.  

x-apple-data-detectors://17/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk5NThlNjktNGVkNC00ODk5LWFjNWEtZDE0ODY4OWZjOWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224dce48fc-6f40-4f8c-9439-bc29060a0817%22%2c%22Oid%22%3a%2261f3918c-1ce4-4b0e-b7dc-4fcc63cbd144%22%7d
http://www.huittinen.fi/
https://www.huittinen.fi/uutishuone/tapahtumat?entryid_5074=2130&seq_5074=
https://fb.me/e/1btL8RXG5
https://mailchi.mp/43713175f544/kokemustoiminnanjakokemusasiantuntijatoiminnanverkkotyopajat2021
https://mailchi.mp/43713175f544/kokemustoiminnanjakokemusasiantuntijatoiminnanverkkotyopajat2021
x-apple-data-detectors://1/


                                                                                                                                                  
Klo 11:45 – 12:30 komissaari keskustelee Harjavallan lukion oppilaiden kanssa ja vastaa oppilaita 

askarruttaviin kysymyksiin. 

Kaikki ovat tervetulleita seuraamaan maakuntavierailua! 

Komissaarin kyselytuntia klo 10.30 – 11.30pääsee seuraamaan 

tästä: https://event.prospectumlive.com/eu-komissio-0803 

Harjavallan lukiolaisten keskustelua klo 11:45 – 12:30 pääsee seuraamaan 

tästä:https://event.prospectumlive.com/eu-komissio-0803-koulu 

 

Muistutus: KUTSU: Satakunnan järjestöjen sote-aamukahvit pe 5.3.2021 klo 9.00–10.30 

Tukiliiton uutiskirje 4.3.2021: Päivätoimintaa tarvitaan poikkeusoloissakin 

SENK muistio 1-2021 

 

Terveisiä KumppanuusAkatemia -hankkeelta 3/2021 

  

TUKEAKOTIIN.FI PALVELUHAKEMISTO ON JULKAISTU! 
  

Tukeakotiin.fi on KumppanuusAkatemiassa rakennettu, netissä toimiva ilmainen hakemisto 

Satakunnan alueen ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista. Palveluhakemisto kattaa sekä 

kotiin annettavat palvelut että muualla tapahtuvat, kotona asumista tukevat palvelut. 

  

Huomaathan, että julkaistu versio on ensimmäinen versio sivustosta ja sitä kehitetään aktiivisesti. 

Otamme siis mielellämme vastaan kehitysehdotuksia ja toiveita! (mirje.halla@utu.fi) 

  

Kaikki ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja tarjoavat ovat tervetulleita mukaan 

hakemistoon, riippumatta esimerkiksi siitä millä sektorilla toimii tai ovatko palvelut maksullisia vai 

ilmaisia. Tarkempaa tietoa hakemistoon liittymisestä:https://tukeakotiin.fi/mukaan-

palveluhakemistoon. 

  

Mittava mainoskampanja hakemiston tunnetuksi tekemiseksi alkaa heti pääsiäisen jälkeen. Jos 

haluat organisaatiossasi tai sen välityksellä jakaa mainosmateriaalia (tarjolla sekä sähköisessä että 

printtimuodossa), niin olethan Mirjeen (mirje.halla@utu.fi) yhteydessä. 

  

  

KILPAILIJOISTA KUMPPANEIKSI –VERKOSTON TAPAAMISET 
Kilpailijoista kumppaneiksi –verkosto on tarkoitettu kaikille ikäihmisten koti- ja omaishoidon 

parissa Satakunnassa toimiville, tervetuloa mukaan! 

  

Maaliskuun Kilpailijoista kumppaneiksi –verkoston tapaamisessa kuulimme kokeilujen ympärille 

koottujen pienryhmien kuulumisia ja pääsimme myös antamaan kullekin ryhmälle palautetta. 

Käynnissä olevat ryhmät liittyvät yhtenäisen asiakaspalautteen kokeiluun, Koti TV –kanava 

yhteistyöhön, kumppanuusjohtamisen käsikirjaan sekä sähköiseen alustaan 

/ tukeakotiin.fipalveluhakemistoon. Tapaamiseen yhteenveto on luettavissa Teams-alustallamme, tai 

voit pyytää sitä Mirjeltä (mirje.halla@utu.fi). 

x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
https://event.prospectumlive.com/eu-komissio-0803
x-apple-data-detectors://5/
https://event.prospectumlive.com/eu-komissio-0803-koulu
https://tukeakotiin.fi/
mailto:mirje.halla@utu.fi
https://tukeakotiin.fi/mukaan-palveluhakemistoon
https://tukeakotiin.fi/mukaan-palveluhakemistoon
mailto:mirje.halla@utu.fi
http://tukeakotiin.fi/
mailto:mirje.halla@utu.fi


                                                                                                                                                  
  

Seuraava Kilpailijoista kumppaneiksi -verkoston etätapaaminen pidetääntiistaina 13.4. klo 16-

18 ja teemana on Viestintä ja brändi. 

  

Alustajana toimii markkinoinnin yliopisto-opettaja Kati Suomi (KTT, dosentti) Turun yliopiston 

kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. Katin alustuksen aiheena onBrändin ja maineen merkitys 

sote-organisaatiolle. Alustuksessa käsitellään mm. millaista merkitystä positiivisella maineella ja 

johdonmukaisella brändillä on sote-alan organisaatioille sekä miten johdonmukaista brändiä 

voidaan rakentaa alan erityspiirteet huomioiden.  

  

Alustuksen jälkeen mietimme kunkin osallistujan tärkeimpiä viestejä ja harjoittelemme 

pienryhmissä omasta toiminnasta kertomista. Lopuksi jokainen pääsee pitämään lyhyen (1-

2minuuttia) esittelyn, eli samalla tutustut myös paremmin muiden osallistujien toimintaan. 

Luvallanne kuvaamme esittelyt ja toimitamme jokaiselle omansa jälkikäteen katseltavaksi. 

Toiveenamme on julkaista näitä esittelyjä myös tukeakotiin.fi sivustolla, mutta pyydämme tähän 

toki erikseen luvan eikä omaa videota ole pakko julkaista. 

  

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.4. http://ty.fi/kk11. 

Jos et saa ilmoittautumisesta vahvistusta sähköpostiisi, laitathan Mirjelle viestiä 

(mirje.halla@utu.fi) 

  
Kevään lopuillekin verkostotapaamisille on sovittu ajankohdat, merkitse ne jo nyt kalenteriisi! 

ke 12.5. klo 14-16 (huomaa muuttunut päivä!) 

to 10.6. klo 14-16 
  

  

LUENTOSARJASSA PALVELUMUOTOILUA JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMISTA 
KumppanuusAkatemia järjestää maalis-toukokuussa viiden verkkoluennon sarjan teitä 

kiinnostavista aiheista. Luennot järjestetään joka kolmas keskiviikko klo 14-15 etäyhteydellä. Nämä 

luennot eroavat muista tapaamisistamme niin, että pääpaino on asiantuntijan esityksellä. Näissä voit 

siis vain nojata taaksepäin ja kuunnella! Jokaisen luennon lopuksi olemme toki varanneet aikaa 

kysymyksille ja keskustelulle. 

  

Palvelumuotoilun työkalut organisaation apuna (HUOMENNA ke 24.3. klo 14-15) 
Palvelumuotoilusta puhutaan nyt kaikkialla, mutta onko sinulle edelleen epäselvää, miten sitä voisi 

käytännössä hyödyntää? KumppanuusAkatemian verkkoluennolla 24.3.2021 klo 14-15 DI Mirje 

Halla (Turun Kauppakorkeakoulun Porin yksikkö) johdattaa sinut palvelumuotoilun maailmaan. 

Tällä luennolla ei keskitytä käsitteiden määrittelyyn, vaan tutustutaan palvelumuotoilun 

ajatusmaailmaan ja käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun työkaluja ja niiden käyttöä. Millaiseen 

tarkoitukseen ne sopivat, mitä niitä käyttäessä on hyvä huomioida ja miten eri työkalut linkittyvät 

toisiinsa. 

  

Ilmoittaudu mukaan viimeistään tiistaina 23.3. ja lähetämme liittymislinkin sähköpostiisi. 

  

Miten rakentaa luottamusta ja avoimuutta organisaatioissa (ke 14.4. klo 14-15) 
Tuntuuko sinusta, että organisaatiossasi tieto ei kulje kunnolla? Jos sinun pitäisi kuvailla 

organisaatiosi kulttuuria tulevatko mieleesi ensimmäisenä sanat kilpailu, kyräily ja 

politikointi?  Mikäli olet kiinnostunut näiden ongelmien ratkaisuista tule 14.4. klo 14-

15 kuuntelemaan FT Markus Kantolan (Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö) pitämää luentoa 

”Miten rakentaa luottamusta ja avoimuutta organisaatioissa”. 

x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://6/
http://tukeakotiin.fi/
http://ty.fi/kk11
mailto:mirje.halla@utu.fi
x-apple-data-detectors://10/
x-apple-data-detectors://11/
x-apple-data-detectors://14/
https://ucpori.fi/?action=eventregistration&id=229&aid=e6107df1
x-apple-data-detectors://17/
x-apple-data-detectors://18/
x-apple-data-detectors://18/


                                                                                                                                                  
  

Ilmoittaudu mukaan viimeistään tiistaina 13.4. ja lähetämme liittymislinkin sähköpostiisi. 

  

Muiden luentojen ajankohdat ja teemat ovat: 
 5.5. Asiakaslähtöisyys (tarkentuu vielä) 

 26.5. Työhyvinvointi (tarkentuu vielä) 

  

Luentosarjasta saat lisätietoa Markukselta (markus.kantola@utu.fi). 

  

  

MUUTA AJANKOHTAISTA 
  

Kumppanuuksien rakentaminen sote-kentällä –webinaari tiistaina 20.4. klo 12-14 (alustava 

ajankohta). Webinaarissa tarkastellaan sektorien välisen yhteistyön mahdollisuuksia sekä hyviä 

käytänteitä. Tarkempi ohjelma puhujineen julkaistaan pian, mutta voit jo ilmoittautua 

mukaan http://ty.fi/kumppanuuksien-rakentaminen. Webinaarista saat lisätietoa Markukselta 

(markus.kantola@utu.fi). 

  

Hankkeen loppuseminaari järjestetään verkossa kesäkuun alussa. Luvassa on hankkeen tulosten 

esittelyn lisäksi mielenkiintoisia puheenvuoroja mm. verkostoyhteistyöhön, 

kumppanuusjohtamiseen, digitaalisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen liittyen. Loppuseminaarin 

liittyviin kysymyksiisi vastaa Minna (minna.koivuniemi@utu.fi) ja koska kaikkea ei vielä ole lyöty 

lukkoon, toiveitakin saa esittää! 

  

Muistuttelemme Satakunnan ikäihmisten koti- ja omaishoidon toimijoille tarjolla olevasta 

yhteisestä Teams-keskustelualustasta. Siellä voi vaihtaa viestejä muiden alan toimijoiden kanssa, 

kysellä, jakaa tietoa ja verkostoitua. Liity mukaan 

keskusteluun: https://teams.microsoft.com/join/rxgpmmwr82po. Alustalta löytyvät myös 

verkostotapaamisten materiaalit. Lisätietoja ja apua alustan käytössä saat Joannalta 

(joanna.asumus@utu.fi). 

  

Uusimmat tiedot hankkeemme tapahtumista ja toiminnasta päivittyvät 

sivustollemme: https://tukeakotiin.fi/kumppanuusakatemia/ajankohtaista/ 

  

  

JYTRY tiedoksi: SPR:n ja Satakunnan Sydänpiirin hyvinvointikiertue 

Satakunnan Sydänpiirin Kiertävä Sydänneuvola ja SPR:n terveyspisteet järjestävät yhdessä 

hyvinvointia tukevan webinaarisarjan. 

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan asiaa jaksamisesta ja unen merkityksestä hyvinvoinnille.  

Webinaari toteutetaan Teams:lla. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 9.4.2021 mennessä:  

044 243 0779 tai terhi.saari-hannibal@sydan.fi 

  

 

 

 

https://ucpori.fi/?action=eventregistration&id=233&aid=6d164e4b
x-apple-data-detectors://19/
mailto:markus.kantola@utu.fi
x-apple-data-detectors://21/
http://ty.fi/kumppanuuksien-rakentaminen
mailto:markus.kantola@utu.fi
mailto:minna.koivuniemi@utu.fi
https://teams.microsoft.com/join/rxgpmmwr82po
mailto:joanna.asumus@utu.fi
https://tukeakotiin.fi/kumppanuusakatemia/ajankohtaista/
x-apple-data-detectors://5/
tel:044%20243%200779
mailto:terhi.saari-hannibal@sydan.fi


                                                                                                                                                  
10. VANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT KOKOUKSELLE 

Eläkkeensaajat 

https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/ 

Eläkkeensaajilla ei ole ollut toimintaa 

 

Seniorit 

https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/ 

Yhteiset kävely- ja ulkoiluhetket jääneet, mutta kannustettu jatkamaan itsenäisesti ja Pirjo 

Kuuskerille voi tilastoida ulkoiluhetkiään. 

 

Eläkeliitto 

https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/merikarvia 

Ei toimintaa. Satakunnan piirillä ollut Teams tapaaminen samaisena päivänä ja osallistujamäärä 

ollut kiitettävä. 

 

Veteraanit 

http://www.merikarvia.fi/?p=/info/yhdistyksia/sotaveteraanit_-

invalidit_resupseerit/merikarvian_sotaveteraanit_ry 

Veteraanit eivät ole kokoontuneet, mutta yhdessä sotaveteraanien kanssa viety talvisodan 

päättymispäivänä kukat/seppeleet ja kynttilät muistopaikoille, myös Lankoskelle. Veteraaniviikon 

juhlasta ei ollut puhetta. 

 

11. VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT KOKOUKSELLE 

Invalidiliitto 

https://www.invalidiliitto.fi/lounais-suomi 

Toiminta paikkakunnalla ei ole vielä päässyt alkamaan. 

 

12. MUIDEN TAHOJEN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT KOKOUKSELLE 

Suomen punainen risti  

https://rednet.punainenristi.fi/merikarvia 

Toimintaa ei ole voitu järjestää 

 

 

https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/
https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/merikarvia
http://www.merikarvia.fi/?p=/info/yhdistyksia/sotaveteraanit_-invalidit_resupseerit/merikarvian_sotaveteraanit_ry
http://www.merikarvia.fi/?p=/info/yhdistyksia/sotaveteraanit_-invalidit_resupseerit/merikarvian_sotaveteraanit_ry
https://www.invalidiliitto.fi/lounais-suomi
https://rednet.punainenristi.fi/merikarvia


                                                                                                                                                  
Merikarvian seurakunta 

https://www.merikarvianseurakunta.fi 

Seurakunnan toimintaa pyritään järjestämään jossain puitteissa. Internetistä löytyvät ajankohtaiset 

tapahtumat. 

 

Vammaispalvelut 

Mira Salonen kertoi päivätoimintakeskuksen muutosta Wassan tiloihin. Asiakkaat ovat tyytyväisiä 

ja päivätoimintaan osallistujia on tullut Merihelmestä lisää.  

 

13. MUUT ASIAT 

 

Käytiin keskustelua Wassan tilojen käytöstä senioritoiminnassa. Eläkkeensaajat olivat huolissaan 

tilojen riittävyydestä. 

Päivätoiminnan siirtyminen Kiilarinteen kabinetti tilaan on kyseisten asiakkaiden mukaan tiloiltaan 

pieni. He olivat myös huolissaan siitä, että yhteiset retket kunnan muihin kohteisiin eivät ole enää 

helposti saavutettavissa. 

Erkki Vanhatalo toi esille huolen Merikarvian seurakunnan hautojen muuttuneista hoitohinnoista.  

Hautapaikka säilyi ennen omaisilla 50 vuotta, nykyään 25 vuotta. Mikäli haluaa hautapaikan 

lunastaa takaisin niin maksu on 250 euroa. Mutta mikäli asut toisella paikkakunnalla niin hinta on 

700 euroa (syvähautaus/normaali arkkuhautaus). Kirkkoon kuulumattomalla ja kirkkoon kuuluvalla 

on samat hinnat.  

Vapautus hautamaksuista koskee edelleen sotaveteraaneja, -invalideja, lottia ja miinanraivaajia. 

 

Asiaa tiedusteltu Merikarvian seurakunnasta ja talouspäällikkö Soili Wallin antanut alla olevan 

vastauksen:  

Suomen ev. lut. kirkko ja sen seurakunnat ovat itsenäisiä toimijoita. Kirkon toimintaa ohjaa 

kirkkolaki, kirkkojärjestys ja muut säädökset. Kirkon ylin päättävä elin on kirkolliskokous, jossa 

käsitellään kirkkoa koskevat lait ja eduskunta hyväksyy ne.  

 

Hautapaikkamaksut kuuluvat seurakuntatalouden (esim. Merikarvian seurakunta) päättämiin 

asioihin. Hautapaikka lunastetaan 25 vuodeksi (aiemmin oli 50 v). Arkkuhaudalla ja syvähaudalla 

(=2 paikkaa; Uuden hautausmaan A-lohko) on eri hinnat. Vuonna 2021 arkkuhauta on 125 e/25 

vuotta ja syvähauta 250 e/25 vuotta. Kaikilla merikarvialaisilla (kuului kirkkoon tai 

siviilirekisteriin) on sama hautapaikkamaksu. Hautapaikkamaksusta vapautetut ovat 

sotaveteraanimerkin saaneet sotaveteraanit, sotainvalidit, lotat ja miinanraivaajat.  

 

Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät hinnat voivat olla korkeampia Kirkkohallituksen yleiskirjeen 

mukaan. Vastaavat hinnat ei-merikarvialaisille ovat arkkuhaudasta 350 e/25 v ja syvähaudasta 700 

e/ 25 v.  

 

 

Koronarokotukset puhuttivat. Rokotusajat toimivat niin puhelimitse kuin netin kautta varaten. 

Viikoittainen annosmäärät tällä hetkellä on 70 kappaletta, jotka jaetaan yhden päivän aikana 

viikoittain. 

https://www.merikarvianseurakunta.fi/


                                                                                                                                                  
 

14. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous on 29.4.2021 klo 16, luultavimmin etänä 

 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Neuvoston kokous on päättynyt klo 17.30 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


