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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Vanhusneuvosto

Aika 09.11.2017 klo 14:00 - 15:30

Paikka Jokisimpukka, ryhmätila Laituri

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Aho Terttu 14:00 - 15:30 puheenjohtaja

Syväsalmi Emilia 14:15 - 15:30 saapui kokoukseen
informaatio-osan aikana

Kuusinen Antti 14:00 - 15:30
Anttila  Ismo 14:00 - 15:30
Helkiö-Mäkelä Heidi 14:00 - 15:30
Peltonen Birgit 14:00 - 15:30
Jussila Kari 14:00 - 15:30
Venno Hilkka 14:00 - 15:30
Rosenqvist Nina 14:00 - 15:30
Tamminen Matti 14:00 - 15:30
Kivimäki Johanna 14:00 - 15:30 palveluvastaava
Korpela Kaisu 14:00 - 15:30 pöytäkirjanpitäjä

Poissa Hannila-Salonen Virpi varapuheenjohtaja
Ankelo Kimmo
Rasila Anja

Allekirjoitukset

 Terttu Aho Kaisu Korpela
 Puheenjohtaja Pöy täkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

§:t 9 - 12

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ismo Anttila ja
  Heidi Helkiö-Mäkelä.

Pöytäkirjan tarkastus

Ismo Anttila   Heidi Helkiö-Mäkelä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Palvelukeskus Jokisimpukka, yhteyshenkilö asiakkuuspäällikkö
Kaisu Korpela puh. 044 4312725



EURAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 16

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu

9 Informaatio-osa 17

10 Seutukuntien jäsen ja varajäsen Satakunnan vanhusneuvostoon 18

11 Eurajoen kunnan vanhuspoliittinen strategia 19

12 Muut kokouksessa esille tulleet asiat 22



EURAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 17

Vanhusneuvosto § 9 09.11.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Informaatio-osa

Vanhneuv § 9
Kokouksessa mukana palveluvastaava Johanna Kivimäki
kertomassa palveluohjauksesta.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi palveluvastaavan tehtäväkuva.
Vanhusneuvosto päätti olla mukana SPR:n kanssa järjestettävässä
Ystäväpalvelu-toiminnan koulutuksessa.

-----
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Vanhusneuvosto § 10 09.11.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Seutukuntien jäsen ja varajäsen Satakunnan vanhusneuvostoon

Vanhneuv § 10
Satakunnan maakuntahallitus kokoontui 30.10.2017 ja Satakunnan
van hus neu vos to jen ehdotukset olivat heillä käsittelyssä. Sa ta kun ta-
lii ton edustajaksi vanhusneuvostoon valittiin Simo Riuttamäki ja va-
ra jä se nek seen Sari Kalliokorpi.

Kunnista oli tullut iso määrä ehdokkaita ja maakuntahallitus palautti
kun ta eh dok kai den valitsemisen seutukunnittain maakunnan kuntien
teh tä väk si.

Vanhusneuvoston valinnan yhteydessä on aiemmin käyty kes kus te-
lua esim. seuraavanlaisesta seutukunnittain olevasta kuntien edus-
tuk ses ta tulevassa Satakunnan vanhusneuvostossa: 

Rauman seutu: Leea Hiltunen, vara Seija Toivonen

Porin seutu: Irma Roininen, vara Jouko Vuohiniemi

Pohjois-Satakunta: Marika Uimaluoto, vara Keijo Silvola

Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri pyytää Eurajoen van hus neu-
vos ton vastausta, että voiko kuntanne sitoutua tähän yllä olevaan
eh do tuk seen vai onko kunnalla jokin tästä ehdotuksesta poikkeava
toi ve seutukunnan ehdokkaiksi? Nyt haetaan seutukunnan yhteistä
eh do kas ta ja hänelle henkilökohtaista varajäsentä.

Jos tämä kuntien ehdokasasia saadaan tarkennettua 15.11 men-
nes sä, voidaan uudet jäsenet jo kutsua 4.12. pidettävään Sa ta kun-
nan vanhusneuvoston seuraavaan kokoukseen. Päätös näistä kun-
tien / seutukuntien jäsenistä tehdään kuitenkin seuraavassa Sa ta-
kun nan maakuntahallituksen kokouksessa, joka on 27.11. Mutta
säh kö pos ti si tou mus kunkin seutukunnan kunnalta tarvitaan jo tässä
vai hees sa 15.11. mennessä. Vastaukset Satakunnan van hus neu-
vos ton sihteeri ulla.koivula@satakunta.fi

Päätösehdotus:
Eurajoen vanhusneuvosto hyväksyy Satakunnan vanhusneuvoston
jä se nek si Simo Riuttamäen ja varajäseneksi Sari Kalliokorven.

Päätös:
Eurajoen vanhusneuvosto hyväksyy ja pitää entisen ehdotuksen
Sa ta kun nan vanhusneuvoston jäsenestä voimassa eli Leea Hil tu-
nen, vara Seija Toivonen.

------
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Vanhusneuvosto § 7 19.09.2017
Vanhusneuvosto § 11 09.11.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Eurajoen kunnan vanhuspoliittinen strategia

351/05.23.00/2017

Vanhneuv § 7
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet
iäk käi den ihmisten palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi
pal ve lu jen laatusuosituksen. Suositukseen on koottu linjaukset pal-
ve lu ra ken teen, asumis- ja hoitoympäristöjen sekä henkilöstön mää-
rän, osaamisen ja johtamisen kehittämiseksi.

Tällä hetkellä ikääntymispolitiikkaa toteuttavat käytännössä kunnat,
jot ka järjestävät ikääntyneen väestön tarvitsemat sosiaali- ja ter veys-
pal ve lut. Tavoitteena on, että kaikilla kunnilla on ikään ty mis po liit ti-
nen strategia.

Ikääntymispoliittinen strategia laaditaan yhdessä kunnan eri hal lin to-
kun tien, kuntalaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden toi mi joi-
den kanssa. Strategiassa määritellään, miten kunnassa edistetään
ikä ih mis ten hyvinvointia ja terveyttä ja miten eri toimijoiden vastuut
jae taan. Ikääntymispoliittinen strategia hyväksytään kun nan val tuus-
tos sa ja ikäihmisiä koskevassa päätöksenteossa noudatetaan sen
lin jauk sia.

Uudistettu laatusuositus korvaa aiemman ikäihmisten palvelujen ke-
hit tä mis tä koskevan laatusuosituksen vuodelta 2013. Sen tar koi tuk-
se na on tukea niin kutsutun vanhuspalvelulain toimeenpanoa.

Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat
 Turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikään ty-

mis tä
 Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön
 Laadulla on tekijänsä
 Ikäystävällinen palvelujen rakenne
 Teknologiasta kaikki irti.

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa. Suositukset koh dis-
tu vat sekä väestö- että yksilötasolle. Suositusten toteutumista seu ra-
taan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

I&O kärkihankkeessa kehitetään iäkkäiden sekä omais- ja per he hoi-
ta jien palveluja nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koor di-
noi duik si.

Työryhmä painottaa palvelurakenteen uudistamisessa erityisesti ikä-
ih mis ten asumisen ja asuinympäristöjen toimivuutta, en nal ta eh käi-
syä, monimuotoista kuntoutusta, palveluohjausta, laatua, va lin nan-
va paut ta ja toimintojen valvonnan kehittämistä.  Paikallisia haas tei ta
tu le vat olemaan erityisesti ennaltaehkäisevä toiminta, pal ve lu jen
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Vanhusneuvosto § 7 19.09.2017
Vanhusneuvosto § 11 09.11.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

mo ni muo toi nen kehittäminen ja alalla tarvittavan henkilöstön mer kit-
tä vä lisäys.
Koska ikä on merkittävin muistisairauden riskitekijä, voi väestöön
suh teu tet tu na olettaa muistisairaiden määrän kasvavan. Val ta kun-
nal lis ten selvitysten mukaan ympärivuorokautisessa hoi dos sa ole vis-
ta 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista yli puolella on diag nos ti soi tu
muis ti sai raus. Seuraavaksi yleisimmin hoitoa tarvitaan ai vo hal vauk-
sen ja lonkkamurtuman vuoksi. Noin 10 %:lla ym pä ri vuo ro kau ti ses-
sa hoidossa olevalla ikäihmisellä on jokin muu psy kiat ri nen sairaus
kuin dementia.

Satsaukset iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edis tä mi-
seen ja kansansairauksien kuten diabeteksen ja sydän- ja ve ri suo ni-
sai rauk sien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ovat edellytyksiä lai tos hoi-
don tarpeen vähentämiselle tulevaisuudessa. Erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää ikäihmisten mielenterveys- ja päih de on gel mien en nal-
ta eh käi syyn ja hoitoon.

Vanhusten ja vammaisten oikeutta valita kotikuntansa on parannettu
vuo den 2011 alusta kotikuntalain (1377/2010) ja sosiaalihuoltolain
(1378/2010) muutoksella.

Eurajoen kunnan vanhuspoliittisen strategian päivittäminen on ajan-
koh tai nen mm kuntaliitoksen tuoman muutoksen johdosta. Stra te-
gian ja vision määritteleminen on yhteistyötä kaikkien hallintokuntien
se kä järjestöjen kesken unohtamatta mahdollisia tulevia palvelujen
käyt tä jiä.

Päätösehdotus:
Eurajoen vanhusneuvosto päättää
1. pyytää teknistä lautakuntaa, sivistyslautakuntaa, ym pä ris tö lau-

ta kun taa, vapaa-aikalautakuntaa ja perusturvalautakuntaa se-
kä Eurajoen seurakuntaa nimeämään jäsenen van hus po liit ti-
sen strategian työryhmään

2. päättää kutsua järjestöjen edustajia vanhuspoliittisen stra te-
gian työryhmään

3. päättää nimetä jäsenen Eurajoen vanhuspoliittisen strategian
työ ryh mään

Päätös:
Vanhusneuvosto
1. pyytää teknistä lautakuntaa, sivistyslautakuntaa,

ympäristölautakuntaa, vapaa-aikalautakuntaa ja
perusturvalautakuntaa sekä Eurajoen seurakuntaa nimeämään
jäsenen vanhuspoliittisen strategian työryhmään

2. päättää kutsua järjestöjen edustajia vanhuspoliittisen strategian
työryhmään

3. päättää nimetä Eurajoen vanhuspoliittisen strategian työryhmään
Virpi Hannila-Salosen
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Vanhusneuvosto § 7 19.09.2017
Vanhusneuvosto § 11 09.11.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

-----

Vanhneuv § 11
Vanhustenhuollon viranhaltijatyönä on aloitettu suunnittelutyö yh tei-
sen näkemyksen luomiseksi koko Eurajoen kunnan alueen eri yk si-
köis sä.

Päätösehdotus:
Käydään keskustelu vanhusneuvostossa strategiassa huo mioi ta vis-
ta asioista.

Päätös:
Eurajoen vanhusneuvosto kävi keskustelun strategian jatkamisesta
vi ran hal ti joi den työn pohjalta sekä kutsutaan Luvian Eläkeläisten
ker ho ry:n edustaja mukaan.

-----
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Vanhusneuvosto § 12 09.11.2017

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Muut kokouksessa esille tulleet asiat

Vanhneuv § 12
1. Asiakkuuspäällikkö Heidi Helkiö-Mäkelä kertoi Voimaa van huu-
teen - verkostosta.

2. Eurajoen vanhusneuvosto esittää huolen liikuntaryhmien jat ku mi-
ses ta.

Päätös:
Kohta 1.
Merkitään vanhusneuvoston tietoon
Kohta 2.
Annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

-----


