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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Vanhusneuvosto

Aika 01.08.2018 klo 14:00 - 16:15

Paikka Palvelukeskus Jokisimpukka, Helmi-sali

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Aho Terttu 14:00 - 16:15 puheenjohtaja

Anttila  Ismo 14:00 - 14:50 poistui kokouksesta klo 14:50
Jussila Kari 14:00 - 16:15
Rasila Anja 14:00 - 16:15
Tamminen Matti 14:00 - 16:15
Rosenqvist Nina 14:00 - 16:15
Korpela Kaisu 14:00 - 16:15 pöytäkirjanpitäjä
Virtanen Veikko 14:00 - 16:15 varajäsen

Poissa Syväsalmi Emilia
Kuusinen Antti
Helkiö-Mäkelä Heidi
Peltonen Birgit
Venno Hilkka
Ankelo Kimmo
Hannila-Salonen Virpi varapuheenjohtaja

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 11 - 15

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Tamminen ja
  Kari Jussila.

Pöytäkirjan tarkastus

Matti Tamminen  Kari Jussila

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Palvelukeskus Jokisimpukka, lisätiedot: Kaisu Korpela
puh. 044 4312725
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu

11 Kokouksen informaatio-osa 29

12 Yhteispalvelupiste / kohtaamispaikka Luvian taajamaan 30

13 Hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen 33

14 Tiedoksi saatettavat asiat 35

15 Muut kokouksessa esille tulevat asiat 36
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Vanhusneuvosto § 11 01.08.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kokouksen informaatio-osa

Vanhneuv § 11
Satakunnan vanhusneuvoston Rauman seudun edustaja Leea Hil tu-
sen katsaus tulevaan ja kuntien vanhusneuvostojen rooliin.

Päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös:
Kuultiin Leea Hiltusen selostus Satakunnan vanhusneuvoston pää-
tök sis tä ja suunnitelmista sekä merkittiin tietoon saatetuksi.
Ismo Anttila poistui klo 14.50.

-----
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Vanhusneuvosto § 2 05.03.2018
Vanhusneuvosto § 12 01.08.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Yhteispalvelupiste / kohtaamispaikka Luvian taajamaan

Vanhneuv § 2
Eurajoen ja Luvian kuntaliitoksen yhteydessä käytiin laajalti kes kus-
te lua palvelujen tasavertaisesta saamisesta molempien kun ta kes-
kus ten alueilla koko väestön tarpeisiin. Palvelut ovat paljolti kes kit ty-
neet entisen Eurajoen kunnan alueelle koska palveluvalikoima on ol-
lut laajempi ja kunta on ollut asukasluvultaan myös suurempi. Kun-
tien asiointialueet ovat suuntautuneet eri suuntiin, Eurajoelta Rau-
mal le ja Luvialta Poriin ja syynä osittain näiden kaupunkien etäi syy-
det kuntien taajamiin.

Luvian taajamassa koetaan, että palvelut pakenevat ja tieto pal ve-
luis ta katoaa. Erityisesti ikäihmiset kokevat, että heidän asioin ti paik-
ka on poistunut. Palvelua on hyvin saatavilla terveysasemalla ja lii-
kun ta ti lai suuk sia on monipuolisesti tarjolla koko kunnan alueella hy-
vin. Luvian alueen järjestöt ja yhdistykset ovat etsineet ko koon tu mis-
paik ko ja ja toiminnan jatkamisen edellytykset saattavat kärsiä aina
vaih tu vas ta paikasta. Yleishyödylliset yhdistykset ja harrastuspiirit
luo vat hyvinvointia kaiken ikäisille. Lasten ja nuorten tukena on
4H-ker ho toi min ta, perheiden tukena MLL, Martat, SPR kaipaavat ti-
laa kokoontua sekä moni potilasyhdistys kaipaa tilaa ja tilaisuuksia
toi min tan sa esiin tuomiselle.

Eri puolille Suomea on perustettu yhteispalvelupisteitä, koh taa mis-
paik ko ja ja ne koetaan hyvinvointia edistävinä paikkoina. Yh teis pal-
ve lu pis tees tä saa myös viranomaisten palveluita yhdestä paikasta.
Yh teis pal ve lu pis te ottaa vastaan ja luovuttaa lomakkeita, neuvoo
asian vireillepanossa ja käsittelyssä sekä tukee sähköisten pal ve lu-
jen käyttöä. Näissä yhteispalvelupisteissä kuntalaisten käytettävissä
on tietokone, tulostin, skanneri ja etäpalvelulaitteisto, jonka avulla
voi olla yhteydessä eri viranomaisiin. Viranomaisten opastusta saa
esi mer kik si laitteiden ja sähköisten palvelujen käytössä ja kun ta lai sil-
le tiedotetaan ajat. Palvelupisteessä on mahdollisuus myös etä pal-
ve luun. Etäpalvelu säästää aikaa ja vähentää matkustamista tuo-
mal la asiantuntija-avun lähellesi. Palvelutilanteena etäasiointi vastaa
hen ki lö koh tais ta asiointia virastossa.

Luvian taajamaan tarvitaan kuntalaisille vapaa kohtaamispaikka se-
kä mahdollisuus eri järjestöjen, yhdistysten, seurojen, matkailuinfon
ja kunnan tapahtumien tiedotuspaikka, taidenäyttelytilaa, kuorojen
har joi tus ti la, maksuttomien konserttien paikka sekä mahdollisuus
ideoin tiin yhdessä. ”Korttelikerhonakin” tilaa voisi kutsua ja kahvit
keit tää sovittu taho vuorollaan, jolloin kyseinen yhdistys saa siitä vä-
hän tuloa yhdistyksensä tai järjestönsä toiminnan ylläpitoon. Entinen
kun nan ta lo tai muu tyhjä liikehuoneisto taajaman keskustassa toisi
kai vat tua vireyttä meille kaikille, asuupa sitten pohjois- tai ete lä pääs-
sä kuntaa ja matkailijat löytäisivät tarvitsemansa virkistyspaikat koko
kun nan alueella.
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Vanhusneuvosto § 2 05.03.2018
Vanhusneuvosto § 12 01.08.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Molemmissa kunnan taajamissa on omat kulttuuriset toimintatavat.
Toi nen taajama on saanut paljon hyvää aikaiseksi va paa eh tois toi-
min nal la ja toinen taas on profiloitunut yhteisöllisellä toiminnalla.
Näi tä voisi yhdistää ja levittää koko kunnan alueelle yhteiseksi pää-
omak si.

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

Päätösehdotus:
Eurajoen vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että Luvian
taa ja maan järjestetään yhteispalvelupiste / kohtaamispaikka.

Päätös:
Luvian kirjastossa on kuntalaisilla mahdollisuus tietokoneen ja in ter-
ne tin maksuttomaan käyttöön kirjaston aukioloaikoina ja siellä on
saa ta vil la erilaisia lomakkeita, mutta kyseinen tieto ja palvelu ei ta-
voi ta kaikkia ikäihmisiä. Kirjaston aukioloajat rajoittavat palvelun käy-
tön mahdollisuuksia vaikka palvelu on hyvää. Yhteisöllisyyden ko ke-
mus ja asiantuntijan palvelu ei näin toteudu palveluympäristön luon-
tees ta johtuen. Yhdistysten kokouksiin kirjaston kokoustila on koettu
hy vä nä.

Vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että Luvian taajamaan
val mis tel laan kohtaamispaikka sopivaan, esteettömään tilaan.

-----

Vanhneuv § 12
Vanhusneuvosto on kokouksissaan 5.3. ja 14.5.2018 esittänyt kun-
nan hal li tuk sel le toimenpiteitä, jotka kunnan johtoryhmä palauttaa
van hus neu vos tol le tarkennettavaksi.
Vanhusneuvoston tulee esittää tarkempia toimenpide-ehdotuksia
esim. kohtaamispaikasta, kotisivuista jne.
Missä esim. yhdistykset ovat ennen kuntaliitosta kokoontuneet, ovat-
ko nämä paikat jostain syystä poistuneet käytöstä?
Mitä konkreettisesti on tapahtunut palveluille Luvian taajamassa?

Päätösehdotus:
Vanhusneuvosto käy keskustelun ja laatii kunnanhallitukselle tar ken-
ne tun esityksen esittämilleen toimenpiteille.

Päätös:
1. Vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että Eurajoen kun-
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Vanhusneuvosto § 2 05.03.2018
Vanhusneuvosto § 12 01.08.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

nas sa otetaan käyttöön noin kerran kuukaudessa jaettava kunnan
tie do tus leh ti kokeeksi yhdeksi (1) vuodeksi, jonka jälkeen sen tar-
peel li suut ta arvioidaan uudelleen. Tiedotuslehti on yksi kunnan tie-
do tus ka na va ja mahdollistaa myös yksityisten, yhdistysten ja jär jes-
tö jen ilmoittamisen.

2. Vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että Luvian taa ja-
ma-alu een vanhusten ja kaikenikäisten palvelujen neuvontapaikka
(yh teis pal ve lu pis te) järjestetään Luvian kirjastoon tai va paa-ai ka vi-
ras ton yhteyteen esimerkiksi keskiviikkoisin klo 12.00-14.00. Pal ve-
lu pis tees sä toteutuisi kunnan palveluihin liittyvä asiakasneuvonta ja
lo mak kei den jakaminen sekä lomakkeiden vastaanotto. Esi merk kei-
nä: asuntohakemus, puunkaatolupa, rakennuslupahakemus, yh dis-
tys ten ja seurojen avustushakemus, toimeentulohakemus, päi vä hoi-
to ha ke mus, uimahalliliput, vanhustenhuollon lomakkeet, neuvonta
esim. kutsutaksipalvelusta.
Tiedottaminen päätöksistä (pöytäkirjat) olisi luettavissa pa pe ri ver-
sioi na sekä sähköisinä asiakaskäytössä olevalla tietokoneella ilman
ajan va raus ta. 
Yhteisöllisyyden ja yhteisen kanssakäymisen tukena aktiiviset yh dis-
tyk set ja järjestöt vuoroin huolehtisivat kahvilatoiminnasta.

-----
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Vanhusneuvosto § 13 01.08.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen

Vanhneuv § 13
Eurajoen kunnan strategian painopisteenä on, että Eurajoki on hy-
vin voi va ja palveleva ja se tarkoittaa mm, että tavoitteena on edistää
kun ta lais ten hyvinvointia ja terveyttä monin eri tavoin yhteistyössä
asuk kai den ja eri organisaatioiden kesken.

Ihmisen ja ympäristön välinen suhde vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin,
niin fyysiseen kuin psyykkiseen. Ympäristöpsykologia on tieteenala,
jol la tutkitaan ihmisen ja ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita.
Ih mi nen nähdään toiminnallisena ja yhteisöllisenä olentona, joka
kas vaa ja kehittyy saamiensa kokemusten mukaisesti. Luonnon ele-
men teil lä on monia myönteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja toi-
min ta ky kyyn. Tutkimustietoa hyvinvointivaikutuksista on saatavilla
yhä enemmän ja tavoitteena on kytkeä tieto osaksi kun tou tus pro ses-
sia.

Luonto tarjoaa hyviä mahdollisuuksia fyysisen kunnon yl lä pi tä mi-
seen. Ulkoliikunnan myötä paranee hapensaanti ja keho saa au rin-
gon va loa. Sopivan fyysisen rasituksen myötä paranevat myös ruo-
ka ha lu ja unenlaatu. Kehon ohella luonnolla on myönteisiä vai ku tuk-
sia ihmisen henkiselle hyvinvoinnille. Luonto tarjoaa rauhoittavan ja
el vyt tä vän ympäristön, jossa on mahdollisuus läsnäoloon ja omien
si säis ten tuntemusten kuuntelemiseen. Toisaalta luonto tarjoaa
myös innostavan ja virikkeellisen toiminta- ja oppimisympäristön.

Sosiaali- ja kuntoutuspalveluissa luonnon rauhoittavat vaikutukset
hel pot ta vat kuntoutusprosessin alkuun saattamista. Vaikutukset kai-
ken ikäisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun perustuvat erityisesti
kaik kien aistikanavien käyttöön ja sitä kautta muistikuvien sekä
muis tin aktivoitumiseen (Särkkä, Konttinen & Sjöstedt 2013, 26-31).
Toi nen vaikutusmekanismi on osallisuuden, hyväksynnän ja yh tey-
den tunne, jota syntyy vuorovaikutuksessa paitsi ihmisten, mutta eri-
tyi ses ti eläinten, luonnon tai tietyn paikan kanssa (Salonen 2005,
61-64.)

Nykyajan kiireinen, stressaantunut ihminen ei ehkä huomaa kuinka
lä hel tä ja aivan ilmaista apua olotilaansa voisi saada. Rauhoittava,
pa ran ta va ja voimaannuttava luonto ympäröi meitä. Voimme koh da-
ta sen ilman ajanvarausta, jonoja ja sisäänpääsymaksuja.

Eurajoen asukasluku on kehittynyt positiivisesti viimeisen kymmenen
vuo den aikana ja vahvuuksina ovat toimivat palvelut ja turvallinen
asuin ym pä ris tö.

Kaavoitetuilla omakotialueella tulisi myös huomioida puistoalueet se-
kä asiointipaikkojen yhteyteen luoda ”viherkeitaita”. Asiointi-, työ- ja
kou lu mat ko jen varrella sijaitsevat levähdyspaikat viheristutuksineen
li sää vät ympäristön viihtyisyyden lisäksi kuntalaisten hyvinvointia.
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Vanhusneuvosto § 13 01.08.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Liik ku mi sen apuvälineitä tarvitsevien kuntalaisten ulottuvilla ei ole
luon to po lut, metsät ja eri retkikohteet.  Kustannuksiltaan istutukset
ja levähdyspaikat eivät kunnan taloutta rasita suuresti, mutta edis tä-
vät hyvinvointia ja luovat myös satunnaisille kulkijoille positiivisen ku-
van kunnasta.

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

Päätösehdotus:
Vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen tekniselle
toi mel le istutusten, levähdyspaikkojen sekä ympäristötaiteen li sää-
mis tä julkiseen rakentamiseen, liikennereittien ja kulkuväylien yh tey-
teen.

Päätös:
1. Eurajoen vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
tek ni sel le toimelle määrärahavarausta vuoden 2019 talousarvioon
vi her is tu tuk siin ja 15 penkkiin, jotka sijoitetaan esimerkiksi Eurajoen
kir jas ton läheisyyteen, Lavilan makasiinin ja liikuntakeskuksen lä hei-
syy teen, Pappilantien varrelle, hautausmaiden läheisyyteen, Toh-
kan tien risteyksen läheisyyteen ja asutusalueiden tienvarsille. 

2. edelleen vanhusneuvosto esittää linja-autokatoksiin mää rä ra ha-
va raus ta vuoden 2019 talousarvioon. Linja-autokatoksia tarvitaan
eri tyi ses ti 8-tien pysäkeille.

------
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Vanhusneuvosto § 14 01.08.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Tiedoksi saatettavat asiat

Vanhneuv § 14
1.  Sanna Paalan esitys; ME-Talo. Me-talotoiminta käynnistyi Po ris-
sa kesällä 2017. Toimintaa hallinnoi Satakunnan yhteisökeskus ja
toi min nan rahoittajana on me-säätiö. Me-säätiö on Ilkka Paanasen
ja Mikko Kodisojan henkilökohtainen säätiö, jonka tavoitteena on
nuor ten syrjäytymisen ehkäiseminen.

2.  Vanhusten viikko 7.10.-14.10.2018
Vanhustyön keskusliitto haluaa kiinnittää huomiota ikääntymiseen,
iäk käi siin ihmisiin ja heidän asemaansa yhteiskunnassa esimerkiksi
tee moit ta mal la vanhustenviikkoa. Tänä vuonna vanhustenviikon tee-
ma na on Iloa toimeliaisuudesta- Aktivitet ger glädje. Van hus ten vii-
kon suojelijana toimii Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

3. Kutsu Vanhusneuvostopäivään 7.11.2018; Paikka: Marina Cong-
ress Center, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Van hus neu vos to-
päi vä on Avoimen hallinnon ohjelman (www.avoinhallinto.fi) yhdessä
mi nis te riöi den ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen
yh teis työ ti lai suus. Tänä vuonna teemoina ovat maakunta ja so te-uu-
dis ta mi sen vaikutukset vanhusneuvostojen toimintaan. Aamupäivän
tee ma na on miten saada vanhusneuvostojen ääni entistä paremmin
kuu lu viin sekä iltapäivän teemana vanhuuteen varautuminen niin yh-
tei söl li ses ti kuin yksilön näkökulmasta. Päivä koostuu tietopohjasta,
esi mer keis tä, hyvistä käytännöistä, ideoinnista ja keskusteluista.

Päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuiksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi saatetuksi.

-----
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Vanhusneuvosto § 15 01.08.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Vanhneuv § 15
Kokouksessa esille tulevat asiat.

Päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös:
Seuraava kokous 21.8.2018 Luvian kirjaston monitoimitilassa klo
14.00.

-----


