
                                                                                                                                                  
 

MERIKARVIAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUKSEN MUISTIO 

 

Aika      15.6.2021 kello 16:30 

Paikka   Kunnanvirasto valtuustosali 

 

Kokouksen esityslista 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN 

Marika Uimaluoto, puheenjohtaja  Merikarvian kunta  PAIKALLA 

Hannu Peltomäki, jäsen Merikarvian kunta  POISSA 

Päivi Heinonen, jäsen Merikarvian kunta PAIKALLA 

Mira Salonen, asiantuntijajäsen Porin perusturva  POISSA 

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 

Sirkka Seppälä, jäsen Merikarvian eläkkeensaajat   POISSA 

Seija Lehti, jäsen Invalidiliitto PAIKALLA  

Pirkko Tuomisto, jäsen Invalidiliitto PAIKALLA 

Helena Lehtonen, jäsen Merikarvian SPR   PAIKALLA 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille ja varajäsenille sähköpostilla 7.6.2021. 

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSELLE ESITETTY ASIALISTA 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä esityslista yksimielisesti. 

 

 



                                                                                                                                                  
4. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 

Edellisen kokouksen muistio on lähetetty jäsenille kommentoitavaksi ja esitetyt muutokset on tehty 

muistioon. Muistio lähetetään kuntaan tiedoksi ja julkaistavaksi kunnan kotisivuille. 

 

5. WASSAN ALUEEN JUHANNUSJUHLA 

Kokoonnutaan Wassan alueelle kello 11.30. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Tiina Holmaan ja pyytää, 

että laitosmiehet tuovat lipun paikalle. 

Puheenjohtaja esittää kutsun juhlaan myös vanhustenkoti ry:n puheenjohtajalle Pentti Ala-luovalle. 

Äänentoistojärjestelmästä puheenjohtaja ottaa yhteyttä esiintyjiin ja tarvittaessa kuntaan. 

Mikäli esille nousee kysymyksiä niin viestittelemme tarvittaessa. 

 

6. IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISEN TOIMENPIDEOHJELMAN 

ERITYISAVUSTUSPÄÄTÖS 

Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta: 
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustuspäätös Porin kaupungin koordinoima 
hankehakemus ikäihmisille turvallinen ja esteetön asuminen VN/11402/2021 on saanut hyväksynnän. 
Ympäristöministeriö on valtionavustuslain (688/2001) mukaisena valtionapuviranomaisena päättänyt 
myöntää edellä mainitulle hankkeelle valtionavustusta 80 000 euroa. Avustus myönnetään valtion 
talousarvion momentilta, Avustukset korjaustoimintaan 352055. Avustuksen myöntämisessä noudatetaan 
valtionavustuslakia. Lisäksi avustusmenettelyssä sovelletaan ympäristöministeriön erityisavustuksia 
koskevia ehtoja ja rajoituksia. Päätös tulee voimaan, kun ympäristöministeriö on allekirjoittanut 
avustuspäätöksen. Hankkeen kuntarahaosuus rahoitetaan Porin perusturvan tuottavuusohjelmasta. 
Tavoitteena on saada projektiorganisaatio kuntoon ripeästi, jotta hanke pääsee vauhtiin elokuussa. Tähän 
liittyen tehdään käytännön järjestelyjä kuten perustetaan projektiorganisaatio ja sille ohjausryhmä. 
Ohjausryhmään on pyydetty Merikarvialta edustus ja siihen kuuluu myös ympäristöministeriön jäseniä. 
Hankkeen sisältöihin kuuluu Merikarvian osalta mm. esteettömyyskartoitus.  
 
Esityslistan liitteenä on Ympäristöministeriö päätös (liite 7).  
 
Hyvinvointivaikutusten arviointi: Ikääntyneiden asumisratkaisujen turvallisuus, esteettömyys ja toimivuus 
vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin.  
 
Talousvaikutusten arviointi: Yritysvaikutusten arviointi:  
 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää:  
1) merkitä erityisavustuspäätöksen tiedoksi  
2) nimeää kunnanjohtajan hankkeen ohjausryhmään.  
 

Tiedoksi neuvostolle. Merikarvian kunnanhallitus on nimennyt ko. hankkeen ohjausryhmään 

kunnanjohtaja Kimmo Puolitaipaleen ja Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajan Marika 

Uimaluodon. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  
 

7. AJANKOHTAISTA SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO 

Satakunnan vanhusneuvosto | Satakunta.fi 

 

Satakunnan vanhusneuvoston kotisivuilla ei ollut uutta tiedotettavaa. 

 
 

8. TULLEET SÄHKÖPOSTIT 

Tulleet sähköpostit on lähetetty edelleen neuvoston varsinaisille ja varajäsenille tiedoksi. 

 

9. VANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT KOKOUKSELLE 

Eläkkeensaajat 

https://merikarvian.elakkeensaajat.fi/ 

Edustaja ei ollut kokouksessa läsnä. 

 

Seniorit 

https://merikarvia.senioriyhdistys.fi/ 

Syksyllä alkaa kokoukset. Kesäretket vahvistamatta. 

 

Eläkeliitto 

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

Yhdistyksen toiminta käynnistynyt. Ensiviikolla kevätkokous. Tarkoitus käynnistää Joululehden 

tekeminen yhteistyössä Satakunnan järjestöjen kanssa. 

Teatteri retki Hämeenkyröön syksyllä, musikaali. 

Mikäli tilanne paranee, niin syksyllä osallistutaan kaamoksen torjunta risteilylle. 

Yhteistyötä Siikaisten eläkeliiton kanssa. 

 

Veteraanit 

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

invalidit_resupseerit/merikarvian_sotaveteraanit_ry 

Eilen 7kk tauon jälkeen kokoonnuttiin Nuortenniemessä seurakunnan vieraana. Paikalla 28 

henkilöä. Elokuulla tarkoitus pitää kokous ja Merikarvian VPK on vuosittain kutsunut vieraakseen. 

Toiminta käynnistyy.  

Sankarivainajien hautausmaan kunnostus on iso ponnistus. 

Joululehti jälleen tekeillä.  

Veteraanien keskuudessa oli noussut esille, kun lääkäriaikaa tilattaessa terveyskeskuksesta 

sanotaan, että soitetaan parin viikon sisällä ja ilmoitetaan lääkäriaika. 

 

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


                                                                                                                                                  
 

10. VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT KOKOUKSELLE 

Invalidiliitto 

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

Viimeviikolla oli Noormarkussa ja siellä käsiteltiin Merikarvian osaston toimintaa. 

Tarkoitus 2.9. aloittaa toiminta. 

17.7. tarkoitus mennä Nokian kesäteatteriin.  

Merikarvialaisille, jotka ovat Noormarkun yhdistyksen jäsenille lähetetty kirje. 

Vammaispalvelut 

Edustaja ei ollut läsnä kokouksessa. 

 

11. MUIDEN TAHOJEN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT KOKOUKSELLE 

Suomen punainen risti  

https://rednet.punainenristi.fi/merikarvia 

Ei mitään ihmeellistä. 

 

Merikarvian seurakunta 

https://www.merikarvianseurakunta.fi 

Esille noussut esille, mikäli koronatilanne jatkuu 

Vähävarainen ikäihminen, jolla on flunssan oireet ei pääse hoitoon. 

Mikäli ei ole varaa kuljetukseen eikä ole lähiomaisia, jotka voisivat kuljettaa koronatestiin. 

Kyseessä yksin asuva, ei saa apua mistään ja ei voi mennä hoitoon. Mikä heille avuksi?  

Pitäisi olla mahdollisuus täällä paikkakunnalla koronatesteihin. Mikäli tilanne syksyllä heikkenee 

niin pitäisi löytyä joustoa. 

 

12. MUUT ASIAT 

 

12.1. Muistutuksena uudelle neuvostolle Lions Clubin lahjoittama raha ikäihmisten virkistymiseen 

on vielä käyttämättä. Nousi esille vanhustenviikon teeman mukaan yhdenvertaisesti luontoon mm. 

kohteena Koivuniemen Herra. 

12.2. Neuvoston esitteen päivittäminen. Toimintansa aloittava neuvosto ottaisi työkseen neuvoston 

esitteen päivittämisen. 

12.3. Neuvosto laati tässä keväällä Porin perusturvaan lausunnon, joka koski Porin yhteistoiminta-

alueen iäkkäiden palveluiden suunnitelmaa vuoteen 2025. 

Lausunnossa neuvosto halusi vastauksia eräisiin kysymyksiin, mutta vastauksia ei ole edelleenkään 

Perusturvasta saatu. 

https://www.invalidiliitto.fi/lounais-suomi
https://rednet.punainenristi.fi/merikarvia
https://www.merikarvianseurakunta.fi/


                                                                                                                                                  
12.4. Viime kokouksessa nousi esille muutama kysymys koskien Perusturvan toimintaa ja 

puheenjohtaja laittoi sähköpostia 10.6. mutta sähköpostiin ei ole vielä saatu vastausta 15.6. 

mennessä. 

12.5. Terveyskeskuksen lääkäri aikojen varaussysteemi puhututti neuvostossa. Pyydetään syksyn 

kokoukseen terveyskeskustoiminnasta vastaavan henkilön. 

12.6. Paikallisten taxien kela-ajojen paikallissiirrot puhuttivat. Muutama tapaus nousi esille, kun 

asiakas joutunut odottamaan terveyskeskuksessa taxia noutamaan kohtuuttoman ajan.  

Neuvosto keskusteli ongelmasta ja päätti selvittää asiaa. 

 

13. SEURAAVA KOKOUS 

Uuden valtuustokauden ja kunnanhallituksen nimeämä puheenjohtaja kutsuu neuvoston seuraavan 

kerran koolle. 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja kiitti kaikki jäseniä ja varajäseniä aktiivisesta toiminnasta kuntamme ikäihmisten 

hyväksi. Uusi valtuustokausi aloittaa toimintansa 1.8. jonka jälkeen valitaan uusi vanhus- ja 

vammaisneuvosto. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.17 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


