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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Vanhusneuvosto

Aika 05.03.2018 klo 14:00 - 16:05

Paikka kerhohuone, Pappilan tie 7 - 9, 29100 Luvia

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Aho Terttu 14:00 - 16:05 puheenjohtaja

Syväsalmi Emilia 14:00 - 16:05
Kuusinen Antti 14:00 - 16:05
Anttila  Ismo 14:00 - 16:05
Helkiö-Mäkelä Heidi 14:00 - 16:05
Peltonen Birgit 14:00 - 16:05
Venno Hilkka 14:00 - 16:05
Rasila Anja 14:00 - 16:05
Tamminen Matti 14:00 - 16:05
Korpela Kaisu 14:00 - 16:05 pöytäkirjanpitäjä

Poissa Hannila-Salonen Virpi varapuheenjohtaja
Rosenqvist Nina
Ankelo Kimmo
Jussila Kari

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 1 - 6

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Antti Kuusinen ja
  Birgit Peltonen.

Pöytäkirjan tarkastus

Antti Kuusinen  Birgit Peltonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Palvelukeskus Jokisimpukka



EURAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 3

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu

1 Ikäihmisten asumistarpeiden linjaukset osana vanhuspoliittista
kehittämissuunnitelmaa

4

2 Yhteispalvelupiste / kohtaamispaikka Luvian taajamaan 9

3 Tiedoksi saatettavat asiat 11

4 Kunta hyvinvoinnin edistäjänä 12

5 Voimaa vanhuuteen -verkosto 13

6 Muut esille tulevat asiat 14
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Perusturvalautakunta § 19 21.02.2018
Vanhusneuvosto § 1 05.03.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Ikäihmisten asumistarpeiden linjaukset osana vanhuspoliittista
kehittämissuunnitelmaa

351/05.23.00/2017

Ptltk § 19
Eurajoella laaditaan parhaillaan vanhuspoliittista ke hit tä mis suun ni-
tel maa tavoitteena saada se valmiiksi kevään 2018 aikana. Van hus-
ten ta lo jen akuuttien peruskorjaustarpeiden vuoksi on yhteistyössä
tek ni sen toimen kanssa tehty asumistarpeiden kartoitusta, kuten ku-
lu van vuoden talousarviossa on edellytetty. Kartoituksen perusteella
esi te tään seuraavassa joitakin linjauksia hyväksyttäväksi Eurajoella
in ves toin ti oh jel man perusteluiksi.

Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut si säl-
löl tään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikään ty-
neen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky
edel lyt tä vät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan
ikään ty neen väestön saatavissa yhdenvertaisesti (Vanhuspalvelulaki
 7 § ).

Ikääntyvän väestön tarpeet, yhteisöllisyys sekä toimiva arki ja pal ve-
lu jen saavutettavuus ovat keskeisiä teemoja yh dys kun ta suun nit te-
lus sa ja elinympäristöjen kehittämisessä. Ikäystävällisillä asuin alueil-
la ja palvelualueilla on tavallisia asuntoja, senioritaloja, asu mis yh tei-
sö jä ja palveluasumista sekä asumiseen ja hoivaan liittyviä palveluja
se kä muita hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja.

Valtioneuvoston ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kes-
kei se nä tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asumisoloja siten, et-
tä kotona asumiselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Kotona asu mi-
sen mahdollistamiseksi on ryhdytty suunnittelemaan ikäystävällisiä
asuin ym pä ris tö jä, jossa tavallisessa asuntokannassa on ikääntyville
so vel tu via, esteettömiä vuokra- ja omistusasuntoja, asumisyhteisöjä
ja palveluasuntoja.

Kotona asumisen mahdollistamiseksi tulee suunnitella ikäystävällisiä
asuin ym pä ris tö jä, jossa tavallisessa asuntokannassa on ikääntyville
so vel tu via, esteettömiä vuokra- ja omistusasuntoja, asumisyhteisöjä
ja palveluasuntoja. Kunnan haasteena on tukea myös ikäihmisten
hy vin voin tia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista, joita
tu ke vat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (van hus-
pal ve lu la ki 5 §, 12 §)

Vanhustyön keskusliiton mukaan Ikäihmisten asumisen ke hit tä mis-
oh jel man laskelmien mukaan Suomessa vuonna 2030 tarvitaan mil-
joo na esteetöntä asuntoa ja siihen ei päästä nykyisillä rakentamis- ja
kor jaa mis vo lyy meil lä. Ikääntyneet ihmiset asuvat muita yleisemmin
van hem mas sa asuntokannassa. Tilat eivät välttämättä op ti maa li ses-
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Perusturvalautakunta § 19 21.02.2018
Vanhusneuvosto § 1 05.03.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

ti palvele esimerkiksi liikkumisen ja toimimisen vaikeuksien il me tes-
sä. Sosiaalinen asuntotuotanto on hyvin vähäistä ja suunnattu ka-
peal le sektorille.

Yhteisöllisyydestä on Suomessakin kaavailtu ikään ty nei den ihmisten
asu mi sen osittaista pelastajaa tukeutumalla ny ky ai kai sen tek no lo-
gian mahdollisuuksiin. Väestön ikääntyminen tuo kun nis sa rat kais ta-
vak si toimenpiteitä myös asuntopolitiikassa. Yhteisöllisyydellä tie de-
tään olevan hyvinvointia tukevia vaikutuksia. Yh tei söl li syyt tä asu mi-
ses sa voidaan tukea monin tavoin. Asuin alueil la ja asuintaloissa tar-
vi taan esteettömiä kokoontumis- ja palvelutiloja kult tuu ri-, virike- ja
va paa eh tois toi min taa sekä ikääntyneiden omaa toi min taa varten.

Vuokra-asunnot ovat pääasiassa tarkoitettu elä ke ikäis ten asun noik-
si. Suurin osa asunnoista on peruskorjattu mah dol li sim man es teet tö-
mik si ja turvallisuutta lisää osassa kohteita au to maat ti nen pa lo il moi-
tin jär jes tel mä. Kaikissa taloissa on yhteiset ker ho ti lat, joissa asuk-
kaat voivat yhdessä oleskella ja järjestää omaa toi min taan sa. Myös
pe rus tur va järjestää kerhotoimintaa ja erilaisia asuk kai den yh teis ta-
pah tu mia järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Asun not on tarkoitettu it-
se näi seen asumiseen. Mahdollisesti tar vit ta vat palvelut asukas saa
kun nan kotihoidosta tai yksityisiltä pal ve lun tar joa jil ta.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ikääntyvien väes tö en nus-
te eri vuosille Eurajoen kunnassa (LÄHDE SOTKANET):

VÄESTÖENNUSTE
2025 2030 2040

65-74-vuotiaat 1154 1062 993
75-84-vuotiaat 1004 1085 874
85 vuotta täyttäneet 320 397 615
Yhteensä 2478 2544 2422

75-vuotta täyttäneet em.
väes tös tä 1324 1482 1489

Palveluasumisessa voi muun muassa ruokailla, osallistua ohjattuun
lii kun ta- ja ryhmätoimintaan ja harrastaa sekä saada neuvontaa ja
oh jaus ta erilaisissa elämäntilanteissa. Kotihoidon palvelut ovat pal-
ve lu asu mi ses sa fyysisesti lähellä. Eurajoella näitä asuntoja on Tu-
pa lan ns käytävällä ja Jo ki sim pu kan Kotokarissa, Tyrnikarissa, Män-
ty ka ris sa  ja Kaunissaaressa on yh teen sä 46 asuntoa. Näistä asun-
nois ta on tällä hetkellä käytössä 36. Mikäli sama tätä lukua suh teu-
tet tu na 75 vuotta täyttäneeseen väestöön käytetään tar ve pe rus tei-
se na suhdelukuna, tarvittaisiin näitä asuntoja yhteensä 54 vuonna
2025 ja 61 vuonna 2030. Lisätarve riippuu mm. Kotokarin käytöstä.

Luvian alueella ei kyseistä asumismuotoa ole ikä ih mi sil le tarjolla.
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Perusturvalautakunta § 19 21.02.2018
Vanhusneuvosto § 1 05.03.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Myös kunnan alueella tehostettua palveluasumista tuottavat yk si tyi-
set palveluntuottajat ovat kiinnostuneita rakentamaan pal ve lus asun-
to ja, mikäli tarve sitä vaatii. Sekä Luvialta että Tupalan alueelta on
tar vit taes sa mahdollisuus osoittaa uusillekin yksityisille toimijoille  tä-
män kal tai seen asumistuotantoon. Yhteistyö yksityisten tuottajien
kans sa tuntuu tältä osin lisätarpeen osalta järkevimmältä ratkaisulta.

Koko Eurajoen alueella on edellä mainittujen palveluasuntojen li säk-
si yhteensä 86 vuokra-asuntoa, joista käy tös sä on noin 60 asuntoa.
Lu ku vastaa 3,1% yli 65-vuotta täyttäneestä väes tös tä. Tämän mu-
kaan tarve vuonna 2025 olisi 77 asuntoa ja vuon na 2030 tarve olisi
79 vuokra-asuntoa kyseisen ikäryhmän tarpeisiin. 

Eu ra joen kunnassa on ikäihmisten vuokra-asuntojen käyttö vä hen ty-
nyt vuo sit tain, jolloin huonokuntoisia rivitaloja on voitu purkaa ja kes-
kit tyä parempikuntoisten asuntojen peruskorjauksiin. Luvian alueen
ri vi ta lo jen osalla on suoritettu kevyempiä peruskorjauksia ja korjattu
kul kua esteettömäksi mahdollisuuksien mukaan. Luvialla yh tei söl li-
syy den tukemisen mahdollisuudet ovat niukat, koska alueella ei ole
esi mer kik si mahdollisuutta ruokailuun tai harrastuksiin yhteisissä ti-
lois sa. Luvian alueen vanhustentalot eivät täytä myöskään es teet tö-
myy den, tekniikan tai yhteisöllisyyden vaatimuksia.

Tupalan alueelta puretaan tänä vuonna kaksi vanhinta rivitaloa, joi-
den 20 asuntoa ovat jo tyhjillään. Karvarintiellä olevien 10 asunnon
se kä Luvian vanhimpien vanhustentalojen peruskorjauksen vaih to-
eh to ja pitää vielä harkita sen mukaan, tuleeko kuntaan vastaavia
vuok ra-asun to ja yksityisten toimesta tai hankkivatko ikäihmiset ene-
ne väs sä määrin vastaavia rivitalo- tai kerrostalo-osakkeita omis tus-
asun noik si. Kunnan ei kuitenkaan kannattane jatkossa olla itse
vuok ra-asun to jen rakennuttaja.

Sosiaali- ja terveysministeriön Laatuositus hyvän ikääntymisen tur-
vaa mi sek si ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2017-2019 (jul kai-
su ja 2017:6) ei enää sisällä tavoitteita omaishoidontuen, tehostetun
pal ve lu asu mi sen tai laitoshoidon osuuksille. Satasoten I&O val mis-
te lu työ ryh män tavoitteena on, että 94% 75 vuotta täyttäneistä hen ki-
löis tä asuu omassa kodissa ja ympärivuorokautisen hoidon piirissä
on korkeintaan 6 % tästä ikäryhmästä.

Näiden prosenttien mukaan luvut ovat Eurajoella   v 2025
kotona asuvat      1245
ympärivrk hoidossa 79

Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asumispaikkoja on koko Eu-
ra joen alueella tällä hetkellä 81, lisäksi pitkäaikaisen laitoshoidon
paik ko ja on 19 ja ulkopuolelta kunnan ostettuna 5 paikkaa eli yh-
teen sä 105 paikkaa.



EURAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 7

Perusturvalautakunta § 19 21.02.2018
Vanhusneuvosto § 1 05.03.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan pitkäaikaisesta lai tos asu mi-
ses ta luovutaan ja asumismuodoksi järjestetään tehostettua pal ve lu-
asu mis ta sekä kuntoutus- ja intervallihoitoa. Laitospaikkojen muut ta-
mi nen tehostetun palveluasumisen muodoksi on jo toteutunut useis-
sa kunnissa. Eurajoen Jokisimpukassa on 9 lyhytaikaishoidon paik-
kaa ja 19 pitkäaikaishoidon paikkaa. Luvian alueella laitoshoito päät-
tyy Esperin aloitettua tehostetun palveluasumisen palvelun Käen pe-
säs sä.

Eu ra joen Jokisimpukan pitkäaikaisen laitoshoidon korvaaminen te-
hos te tul la palveluasumisella voidaan toteuttaa vähitellen esimerkiksi
si ten, että ly hyt ai kais osas to muutetaan tehostetun palveluasumisen
yk si kök si ja ky sei set 19 laitoshoidon paikkaa muutetaan ly hyt ai kais-
hoi don yk si kök si. Tällöin kunnan alueella olisi 90  tehostetun pal ve-
lu asu mi sen paikkaa.  Vuonna 2025 laskennallinen tarve näille pai-
koil le on 79 paikkaa ja vuonna 2030 laskennallinen tarve on 89 paik-
kaa las ket tu na 6 % yli 75-vuotiaista.

Pitkäaikaisen laitoshoidon muutokseen liittyy oleellisena osana Eu-
ra joen vuodeosaston tulevaisuus. Mikäli kunnassa ei voida säilyttää
ter veys kes kus ta sois ta sairaalaosastoa, tulee paikat ensisijaisesti
käyt tää kotisairaalan ja intervallihoidon tarpeisiin.

Kunnalla on tarve myös järjestää ym pä ri vuo ro kau tis ta asu mis pal ve-
lua psykososiaalisten asiakkaiden tar pei siin ja tällä hetkellä se to teu-
tuu KSTHKY:n kautta ostopalveluna ym pä ris tö kun tien yksiköissä.
Tä hän tarkoitukseen voisi soveltua Jokisimpukan Ko to ka ri riittävän
pie ne nä yksikkönä. Valmistelussa tulee tällöin huomioida lää kä ri pal-
ve lut ja henkilöstön erityisosaaminen.

Lisätiedot:
asiakkuuspäällikkö
Kaisu Korpela
p. 044 4312725
kaisu.korpela@eurajoki.fi

Päätösehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy edellä esitetyt linjaukset ohjeellisena
osak si vanhuspoliittista kehittämissuunnitelmaa ja perustaksi tu le-
vien vuosien investointiohjelmalle. Linjauksia tarkennetaan tar vit-
taes sa ja niistä laaditaan esitys taulukkomuotoon. Päätös annetaan
tie dok si tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

-----
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Perusturvalautakunta § 19 21.02.2018
Vanhusneuvosto § 1 05.03.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Vanhneuv § 1

Päätösehdotus:
Merkitään perusturvalautakunnan päätös tiedoksi.

Päätös:
Yhteisöllisen asumisen mahdollisuus on aiheellista mahdollistaa
ikäihmisille myös Luvian taajaman alueella.

-----
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Vanhusneuvosto § 2 05.03.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Yhteispalvelupiste / kohtaamispaikka Luvian taajamaan

Vanhneuv § 2
Eurajoen ja Luvian kuntaliitoksen yhteydessä käytiin laajalti
keskustelua palvelujen tasavertaisesta saamisesta molempien
kuntakeskusten alueilla koko väestön tarpeisiin. Palvelut ovat paljolti
keskittyneet entisen Eurajoen kunnan alueelle koska
palveluvalikoima on ollut laajempi ja kunta on ollut asukasluvultaan
myös suurempi. Kuntien asiointialueet ovat suuntautuneet eri
suuntiin, Eurajoelta Raumalle ja Luvialta Poriin ja syynä osittain
näiden kaupunkien etäisyydet kuntien taajamiin.

Luvian taajamassa koetaan, että palvelut pakenevat ja tieto
palveluista katoaa. Erityisesti ikäihmiset kokevat, että heidän
asiointipaikka on poistunut. Palvelua on hyvin saatavilla
terveysasemalla ja liikuntatilaisuuksia on monipuolisesti tarjolla koko
kunnan alueella hyvin. Luvian alueen järjestöt ja yhdistykset ovat
etsineet kokoontumispaikkoja ja toiminnan jatkamisen edellytykset
saattavat kärsiä aina vaihtuvasta paikasta. Yleishyödylliset
yhdistykset ja harrastuspiirit luovat hyvinvointia kaiken ikäisille.
Lasten ja nuorten tukena on 4H-kerhotoiminta, perheiden tukena
MLL, Martat, SPR kaipaavat tilaa kokoontua sekä moni
potilasyhdistys kaipaa tilaa ja tilaisuuksia toimintansa esiin
tuomiselle.

Eri puolille Suomea on perustettu yhteispalvelupisteitä,
kohtaamispaikkoja ja ne koetaan hyvinvointia edistävinä paikkoina.
Yhteispalvelupisteestä saa myös viranomaisten palveluita yhdestä
paikasta. Yhteispalvelupiste ottaa vastaan ja luovuttaa lomakkeita,
neuvoo asian vireillepanossa ja käsittelyssä sekä tukee sähköisten
palvelujen käyttöä. Näissä yhteispalvelupisteissä kuntalaisten
käytettävissä on tietokone, tulostin, skanneri ja etäpalvelulaitteisto,
jonka avulla voi olla yhteydessä eri viranomaisiin. Viranomaisten
opastusta saa esimerkiksi laitteiden ja sähköisten palvelujen
käytössä ja kuntalaisille tiedotetaan ajat. Palvelupisteessä on
mahdollisuus myös etäpalveluun. Etäpalvelu säästää aikaa ja
vähentää matkustamista tuomalla asiantuntija-avun lähellesi.
Palvelutilanteena etäasiointi vastaa henkilökohtaista asiointia
virastossa.

Luvian taajamaan tarvitaan kuntalaisille vapaa kohtaamispaikka
sekä mahdollisuus eri järjestöjen, yhdistysten, seurojen,
matkailuinfon ja kunnan tapahtumien tiedotuspaikka,
taidenäyttelytilaa, kuorojen harjoitustila, maksuttomien konserttien
paikka sekä mahdollisuus ideointiin yhdessä. ”Korttelikerhonakin”
tilaa voisi kutsua ja kahvit keittää sovittu taho vuorollaan, jolloin
kyseinen yhdistys saa siitä vähän tuloa yhdistyksensä tai järjestönsä
toiminnan ylläpitoon. Entinen kunnantalo tai muu tyhjä liikehuoneisto
taajaman keskustassa toisi kaivattua vireyttä meille kaikille, asuupa
sitten pohjois- tai eteläpäässä kuntaa ja matkailijat löytäisivät
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Vanhusneuvosto § 2 05.03.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

tarvitsemansa virkistyspaikat koko kunnan alueella.

Molemmissa kunnan taajamissa on omat kulttuuriset toimintatavat.
Toinen taajama on saanut paljon hyvää aikaiseksi
vapaaehtoistoiminnalla ja toinen taas on profiloitunut yhteisöllisellä
toiminnalla. Näitä voisi yhdistää ja levittää koko kunnan alueelle
yhteiseksi pääomaksi.

Lisätiedot:
asiakkuuspäällikkö
Kaisu Korpela
p. 044 4312725
kaisu.korpela@eurajoki.fi

Päätösehdotus:
Eurajoen vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että Luvian
taajamaan järjestetään yhteispalvelupiste / kohtaamispaikka.

Päätös:
Luvian kirjastossa on kuntalaisilla mahdollisuus tietokoneen ja
internetin maksuttomaan käyttöön kirjaston aukioloaikoina ja siellä
on  saatavilla erilaisia lomakkeita, mutta kyseinen tieto ja palvelu ei
tavoita kaikkia ikäihmisiä. Kirjaston aukioloajat rajoittavat palvelun
käytön mahdollisuuksia vaikka palvelu on hyvää. Yhteisöllisyyden
kokemus ja asiantuntijan palvelu ei näin toteudu palveluympäristön
luonteesta johtuen. Yhdistysten kokouksiin kirjaston kokoustila on
koettu hyvänä.

Vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että Luvian taajamaan
valmistellaan kohtaamispaikka sopivaan, esteettömään tilaan.

-----
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Vanhusneuvosto § 3 05.03.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Tiedoksi saatettavat asiat

Vanhneuv § 3
1. Satakunnan vanhusneuvoston muistio 31.1.2018 ja Satakunnan
vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä
Satakunnan vanhusneuvoston pientyöryhmän muistio 10.1.2018

2. Marja-Leena Kavaston esitys seudullisesta perhehoidosta
Eurassa sekä Perhehoitoliiton esite Ikäihmisten perhehoito sekä
Kiertävä neuvola ja Ikäkeskuksen palvelupisteet –esite.

3. Satakunnan vanhusneuvostojen työseminaarin 11.4.2018
alustava ohjelma

4. Kutsu asumisen foorumiin Poriin 9.3.2018. Kohderyhmänä ovat
vanhusneuvostojen jäsenet, kuntien asumisesta vastaavat
viranomaiset ja vanhuspalveluista vastaavat

5. Heidi Helkiö-Mäkelä esittelee varttuneen väen palveluopasta

Päätösehdotus:
Merkitään tietoon.

Päätös:
Asiat merkittiin tietoon saatetuksi.
Terttu Aho osallistuu Satakunnan vanhusneuvostojen työseminaariin
11.4.2018.

-----
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Vanhusneuvosto § 4 05.03.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Vanhneuv § 4
Heidi Helkiö-Mäkelä esittelee asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus:
Merkitään tietoon.

Päätös:
Asia merkittiin tietoon.

-----
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Vanhusneuvosto § 5 05.03.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Voimaa vanhuuteen -verkosto

Vanhneuv § 5
Heidi Helkiö-Mäkelä esittelee asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus:
Merkitään tietoon.

Päätös:
Asia merkittiin tietoon saatetuksi ja Voimaa Vanhuuteen –verkoston
jakamaa tietopankkia hyödynnetään toimintaa kehitettäessä.

-----
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Vanhusneuvosto § 6 05.03.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Muut esille tulevat asiat

Vanhneuv § 6
Kunnan asukkaat kokevat, että kunnan tiedotus palveluista ja
tapahtumista on  huomattavasti heikentynyt kuntaliitoksen jälkeen.
Luvian taajaman asukkaat lukevat ensisijaisesti Satakunnan Kansa
-lehteä ja Eurajoen alueen asukkaat lukevat Länsi Suomi –lehteä,
jossa on Eurajoen kunnan tapahtumista enemmän tietoa ja
artikkeleita. Koteihin jaettava Makasiini on hyvä ja mielenkiintoinen
julkaisu, mutta siinä ei ole mahdollisuutta ajantasaiseen
tiedottamisen ilmestymiskertojen vähäisyydestä johtuen. Ikäihmisten
tiedotuskanavaksi ei voi myöskään ajatella sosiaalisen median
kanavia.

Päätös:
Vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että otetaan käyttöön
säännöllisesti kerran kuukaudessa jaettava Eurajoen kunnan
tiedotuslehti.

-----


