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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Vanhusneuvosto

Aika 14.12.2018 klo 13:20 - 14:17

Paikka Kerhohuone, Pappilantie 7-9, 29100 Luvia.

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Aho Terttu 13:20 - 14:17 puheenjohtaja

Syväsalmi Emilia 13:20 - 14:10 poistui kokouksesta klo 14.10
Kuusinen Antti 13:20 - 14:17
Anttila  Ismo 13:20 - 14:17
Rasila Anja 13:20 - 14:17
Tamminen Matti 13:20 - 14:17
Penttilä  Maija 13:20 - 14:17
From Minna 13:20 - 14:17
Korpela Kaisu 13:20 - 14:17 pöytäkirjanpitäjä

Poissa Hannila-Salonen Virpi varapuheenjohtaja
Peltonen Birgit
Jussila Kari
Ankelo Kimmo
Venno Hilkka
Rosenqvist Nina

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 22 - 24

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Antti Kuusinen ja
  Minna From.

Pöytäkirjan tarkastus

Antti Kuusinen  Minna From

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Lisätiedot: asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela puh. 044 4312725
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu

22 Valtuustoaloitteet / Ikäihmisten digitaitojen parantaminen sekä
digineuvonnan aloittaminen /Digikummitoiminnan aloittaminen ja
vanhusten palvelutorin perustaminen

53

23 Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden
rahoittaminen kunnan varoilla / Kuntalaisaloite

56

24 Tiedoksi saatettavat asiat 60
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Perusturvalautakunta § 116 17.10.2018
Perusturvalautakunta § 124 21.11.2018
Vanhusneuvosto § 22 14.12.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Valtuustoaloitteet / Ikäihmisten digitaitojen parantaminen sekä digineuvonnan
aloittaminen /Digikummitoiminnan aloittaminen ja vanhusten palvelutorin
perustaminen

254/07.01.02/2018, 255/07.01.02/2018

Ptltk § 116
Eurajoen keskustan valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen di-
gi kum mi toi min nan aloittamisesta ja vanhusten palvelutorin pe rus ta-
mi ses ta.
Samassa valtuuston kokouksessa Eurajoen sosialidemokraattien
val tuus to ryh mä on tehnyt valtuustoaloitteen ikäihmisten digitaitojen
pa ran ta mi ses ta sekä digineuvonnan aloittamisesta.
Aloitteet oheismateriaalina.

Kunnanhallitus on antanut molemmat aloitteet sivistystoimen ja pe-
rus tur van yhteisesti valmisteltaviksi.

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

Päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että valtuustoaloitteiden
vas tauk sen valmistelu on aloitettu yhteistyössä sivistystoimen kans-
sa ja että yhteinen vastaus tuodaan lautakunnan käsittelyyn mar ras-
kuun kokouksessa. 

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

Ptltk § 124  Valtuustoaloitteiden yhteinen käsittely aloitettiin 23.10.2018 jolloin
ko koon tui vat perusturvajohtaja Alpo Komminaho, Eläkeliiton pj Harri
Mä ki nen, asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela, vanhuspalvelupäällikkö
Jaa na Tuokkola ja toiminnanohjaaja Kaarina Tamminen. Paikalle oli
kut sut tu myös sivistysjohtaja Vesa-Pekka Leino ja Eläkkeensaajien
pj Tuulikki Pajunen, mutta he olivat estyneitä saapumaan.

 Eurajoen kunnassa  on ikäihmisten asioita koskevia tapahtumia jär-
jes tet ty useita, mm. Voi hyvin-messut, 65-vuotiaiden synttärit, Vi-
rinää ja voimaa elämään-tapahtumat, edunvalvonta- ja hoi to tah to-
luen to ja sekä omaishoitajille järjestetyt tilaisuudet. Uutena toi min ta-
ko kei lu na tänä syksynä on aloitettu pilotointi digiohjauksesta ikä ih mi-
sil le Palvelukeskus Jokisimpukan Helmi-aulassa. Digiohjauksesta
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Perusturvalautakunta § 116 17.10.2018
Perusturvalautakunta § 124 21.11.2018
Vanhusneuvosto § 22 14.12.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

ovat vastanneet vapaaehtoiset. Ohjausta on annettu kerran viikossa
ja paikalla on ollut 2-6 ikäihmistä/kerta. Vastaavanlaista digiohjausta
on mahdollisuus järjestää myös Luvialla, mikäli saadaan va paa eh toi-
sia mukaan, jotka voivat ohjausta ja opetusta antaa. Van hus neu vos-
tol la katsottiin olevan tärkeä rooli saada vapaaehtoisia toimijoita mu-
kaan, myös järjestöillä on omissa tilaisuuksissaan mahdollisuus
muis tut taa vapaaehtoistyön tarpeellisuudesta.

 Keskustelua käytiin teemoitetuista tapahtumista koko kunnan alu eel-
la joko vuorovuosina tai vaihtoehtoisesti kunnan molemmissa kes-
kus taa ja mis sa. Tapahtumajärjestelyistä vastaisivat yhteistyössä si-
vis tys toi mi, vapaa-aikatoimi ja perusturva, jolloin messu-tyylisistä ta-
pah tu mis ta voidaan käyttää nimeä Palvelutori. Mukana voivat olla
myös pankit, apteekit, seurakunta ja järjestöt.

 Valtuustoaloitteiden yhteinen jatkokäsittely oli 2.11.2018. Tällöin
asian käsittelyyn osallistuivat perusturvajohtaja Alpo Komminaho,
Elä ke lii ton pj Harri Mäkinen, Eläkkeensaajien pj Tuulikki Pajunen, si-
vis tys joh ta ja Vesa-Pekka Leino, vapaa-ajan asiakkuuspäällikkö Mai-
ja Penttilä, vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkola ja toi min nan oh-
jaa ja Kaarina Tamminen.

 Sivistysjohtaja Vesa-Pekka Leino kertoi, että kansalaisopistoja kos-
kien opetushallituksessa on meneillään valtionapuhaku hankkeisiin,
joi den tarkoituksena on parantaa ikäihmisten digitaitoja. Otsolan
opis to ja Eurajoen kristillinen opisto ovat hakeneet rahoitusta. Mikäli
hank keet toteutuvat, on Eurajoen kunta yhteistyössä mukana jär jes-
tä mäl lä koulutustilat ja tiedottamalla tilaisuuksista.

 Eurajoen lukion rehtorin kanssa on keskusteltu di gi kum mi-toi min-
nas ta, jossa lukio-opiskelijat voivat toimia digikummeina. Myös kun-
nan kouluttamat  hyvinvointikaverit voisivat toimia digikummeina.

 Kunnan kirjastoilla on tärkeä rooli matalan kynnyksen di gioh ja uk ses-
sa.

 Ikäihmisten palvelutorin suunnittelu aloitetaan järjestämällä ikä ih mi-
sil le tiedotustilaisuuksia, joissa on oma teema tai aihe, mm. Kelan
tuet, edunvalvonta ja hoitotahto, hyvinvointikaveri-toiminta, omais-
hoi to sekä palveluohjaus. Myös eri yhdistykset voivat esitellä omaa
toi min taan sa. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään keväällä 2019, ai-
hee na vanhustenhuollon palveluohjaus. Samansisältöiset tilaisuudet
jär jes te tään kunnan molemmissa keskustaajamissa. Tilaisuuksista,
se kä muista ikäihmisiä koskevista asioista, tiedotetaan aktiivisesti
kun nan ja järjestöjen toimesta. Käydyn valmisteluprosessin aikana
saa tu jen tietojen mukaan vuosi 2019 on merkittävä ikäihmisten di gi-
tai to jen tukemisessa. Olemassa olevien tukitoimien lisäksi uudet tu-
ki toi met alkavat vuoden 2019 aikana.

 Valtuustoaloitteet käsitellään perusturvalautakunnassa ja si vis tys lau-
ta kun nas sa. Asia käsitellään vanhusneuvostossa ennen kun nan hal-
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Perusturvalautakunta § 116 17.10.2018
Perusturvalautakunta § 124 21.11.2018
Vanhusneuvosto § 22 14.12.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

li tuk sen ja -valtuuston käsittelyä. 

 Lisätiedot:
 vanhuspalvelupäällikkö
 Jaana Tuokkola
 puh. 044 3124327
 jaana.tuokkola@eurajoki.fi

 Päätösehdotus:
Perusturvalautakunta antaa yllä olevan selvityksen vastauksena val-
tuus to aloit tei siin ja pyytää vanhusneuvostoa antamaan oman lau-
sun ton sa suoraan kunnanhallitukselle.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

Vanhneuv § 22

Päätösehdotus:
Vanhusneuvosto antaa valtuustoaloitteisiin oman lausuntonsa ko-
kouk ses sa.

Päätös:
Vanhusneuvoston edustajat ovat aktiivisia ja tiedottavat omilla ta-
hoil laan valtuustoaloitteiden sisältämistä ehdotuksista omissa vai kut-
ta mis ti lai suuk sis saan. Digitalisaation hyödyistä keskustellaan avoi-
mes ti ja ollaan mukana osaamisen edistämisessä ja rohkaistaan di-
gi pal ve lu jen käyttäjiksi pienin askelin kaikenikäisiä kuntalaisia.

-----
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Perusturvalautakunta § 125 21.11.2018
Vanhusneuvosto § 23 14.12.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden rahoittaminen kunnan
varoilla / Kuntalaisaloite

323/05.23.00/2018

Ptltk § 125
Kaisa Faltun 16.10.2018 tekemä kuntalaisaloite:
''Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden ra hoit ta-
mi nen kunnan varoilla

3.10.2018 Eduskunta on hyväksynyt Veteraanijärjestöjen aloitteen
la ki muu tok ses ta, joka takaa kaikille sotaveteraaneille tasa-arvoisesti
sa mat koti- ja avopalvelut jotka sotainvalideille on sotavammalain
no jal la jo vuosikymmenten ajan turvattu. Laki astuu voimaan
1.11.2019.
2018 veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin saadaan
apua ja helpotusta Valtiokonttorin myöntämillä kuntakohtaisilla mää-
rä ra hoil la. Ne ovat käytettävissä 2019 heinäkuun loppuun. Tällä het-
kel lä Eurajoen kunnan kohdalla Valtiokonttorin määrärahat ovat lop-
pu neet ja lisämäärärahoja odotetaan saapuvaksi marraskuun ai ka-
na. Käytännössä kunniakansalaisemme ovat nyt lähes kokonaan
vail la kotiin tuotavia, asumista helpottavia palveluja.
Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpelan mukaan Eurajoen kunnassa rin-
ta ma ve te raa ne ja on enää 14. Suomen veteraanien keski-ikä tänä
vuon na on 94 vuotta.
Osa kunnista, esim. Kuopio, onkin tehnyt päätöksen, että ve te raa-
neil le tarjotaan kotona asumista tukevat palvelut tarpeen mukaan –
mak soi mitä maksoi. Esitän, että Eurajoen kunta toimii samoin.
Liitetiedostona on syyskuun lopussa Valtiokonttorilta kuntien kir jaa-
moi hin lähetetty ohjeistus.
Kaisa Falttu.''

Aloite ja sen liite oheismateriaalina.

Valtiokonttorin ohjekirje kunnille 2018 VK/1151/08.01.02/2017 mu-
kaan palveluiden tulee perustua palvelutarpeen kartoitukseen, jossa
pal ve lu tar ve on ratkaiseva. Tämä tarkoittaa yksilökohtaista pal ve lu-
tar peen arviointia eikä avointa valtakirjaa ilmaiseksi kaikkiin mah dol-
li siin palveluihin.

Kunta voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan pal ve-
lun tuot ta jal ta. Palvelut voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi
käyt täen. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että rintamaveteraani ky-
ke nee itse tai läheistensä avulla hankkimaan palvelut palveluseteliä
hy väk si käyttäen.

Kotona asumista tukevat palvelut voivat olla esim. sosiaalihuoltolain
14 § 1. mom. 5 kohdan kotipalveluita tai 6. kohdan kotihoitoa, jotka
on kuvattu sosiaalihuoltolain 19 ja 2§: ssä.
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Perusturvalautakunta § 125 21.11.2018
Vanhusneuvosto § 23 14.12.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaa te huol-
to- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä pal-
ve lu ja. Eurajoen kunta on lisäksi myöntänyt 70 € suuruisen pal ve-
lusete lin, ilmaiset ateriat ( ptltk 21.2.2017 § 27) myös puolisoille, les-
kil le ja Lotille-tunnuksen omaaville sekä ilmaisen hammashoidon ve-
te raa neil le (ptltk 18.4.2017 § 45). Sotaveteraanien palvelujen
maksut mää räy ty vät Valtioneuvoston asetuksen sosiaali- ja ter vey-
den huol lon asiakasmaksuista 19.11.2015 asiakasmaksulain
perusteella. Kes ki Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän
valtuusto on päät tä nyt 15.12.2016 § 111, että veteraaneille on
maksutonta lää kä ri- ja hoitajakäynti, päivystyskäynti, fysioterapeutin
käynti, ko ti sai raan hoi don käynti, sarjana annettava hoito, jalkahoidot
ja ult ra ää ni tut ki muk set.

Palveluvastaava yhdessä palveluohjaajan kanssa on tehnyt jo kai sel-
le Eurajoen kunnan alueella asuvalle veteraanille kotiin pal ve lu tar-
peen arviointikäynnin toukokuussa 2018.  Palvelutarpeen arvioinnin
pe rus teel la veteraanille on myönnetty hänen tarvettaan vastaavat yl-
lä mainitut palvelut yksilöllisesti ilmaisina. Aloitteen tekijä on itse ko-
ti pal ve lun tukipalveluja tarjoava yrittäjä. Hänen sekä muiden ve te-
raa nien käyttämien palveluyrittäjien kanssa on käyty keskusteluja
ve te raa nien tarvitsemien palvelujen määrästä ja laskuttamisesta.
Näi den keskustelujen perusteella ohjeistusta on syytä tarkentaa ja
käy dä vielä yksilökohtaisesti veteraanien palvelutarpeet tar kis ta mas-
sa.

Perusturvalautakunnan tulee linjata yleisohjeet asiasta. Suullisten
oh jei den lisäksi annetaan mahdollisen veteraanien lisämäärärahan
käyt tä mi ses tä kirjallinen toimintaohje kaikille yrittäjille ja ve te raa neil-
le. Esityksenä on, että veteraaneille myönnetään tulossa olevan li sä-
mää rä ra han perusteella viiden tunnin ylläpitosiivoukseen oikeuttava
pal ve lu se te li kuukaudessa siten, että tunnin arvoksi määritetään 35
eu roa (ALV 0%) sisältäen matkakorvaukset. Yksilöllisen pal ve lu tar-
ve ar vion perusteella em. yleisohjeesta voitaisiin poiketa. Samalla
vel voi te taan viranhaltijat selkeyttämään palvelusetelin käyttöä siten,
et tä kaikissa kunnan myöntämissä palveluseteleissä noudatetaan
Har ja val lan kaupungin hallinnoiman palvelusetelin ohjeistusta.

Lisämäärärahahakemukset 2018:

Lisämäärärahatarpeesta rintamaveteraanien kuntoutukseen ja ko to-
na asumista tukeviin palveluihin piti kuntien ilmoittaa Valtiokonttorille
tou ko kuun loppuun mennessä. Määräajan päättymisen jälkeen li sä-
mää rä ra ha tar pees ta ei enää ole voinut ilmoittaa. Eurajoen kunta
anoi lisämäärärahaa määräaikaan mennessä yhteensä 260.000 eu-
roa, josta 60.000 euroa kotihoitoon ja 200.000 euroa tehostettuun
pal ve lu asu mi seen. Mahdollisesti myönnettävät lisämäärärahat tu le-
vat maksuun aikaisintaan marraskuun loppupuolella. Viime vuonna
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Perusturvalautakunta § 125 21.11.2018
Vanhusneuvosto § 23 14.12.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

mak su päi vä oli 25.10. Tieto eduskunnan mahdollisesti myöntämästä
mää rä ra has ta lähti kuntiin kuitenkin jo ennen eduskuntakäsittelyä.
Val tio kont to ri ilmoittaa lisämäärärahaa hakeneille kunnille heti, kun
se saa tiedon eduskunnan päätöksestä. Yleisenä oletuksena on, et-
tä lisämäärärahaa myönnetään.

Valtionkonttori jakaa määrärahat erikseen kuntoutuksen ja kotona
asu mis ta tukevien määrärahoihin. Kunnilla on oikeus siirtää mää rä-
ra ho ja näiden välillä.

Rintamaveteraanien kuntoutus ja kuntoutusmääräraha vuonna
2018:

Rintamaveteraanien kuntoutukseen suunnatut määrärahat tulevat
Val tio kont to ris ta  Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun ta yh ty mäl-
le. Määräraha jakautuu kuntayhtymän kuntien kesken. Eurajoen
osuus ajalle 1.1.2018 - 31.7.2019 on 22.743,43 euroa. Oikeus kun-
tou tuk sen hakemiseen tästä määrärahasta avo- tai lai tos kun tou tuk-
se na on 14 rintamaveteraanilla koko kunnan alueella. Kun tou tus ha-
ke muk set vastaanottaa Eurajoen terveysaseman fysioterapeutti ja
hy väk syt tää ne Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän
joh ta val la lääkärillä. Vuonna 2017 kuntoutusmäärärahaa jäi käyt tä-
mät tä, tähän syynä on rintamaveteraanien korkea ikä ja heikentynyt
ter vey den ti la, tai se, että he eivät halua hakea avo- tai lai tos kun tou-
tus ta. Jalkahoitoa myönnetty kuntoutusmäärärahoista avo- ja lai tos-
kun tou tuk sen lisäksi. Kuntoutusta toteutetaan myös kotikäynteinä.
Vuo den 2018 määrärahoja on jäljellä, lisämäärärahaa ei haettu kun-
tou tuk seen tämän vuoksi. Määrärahoja ei ole toistaiseksi siirretty
kun tou tus mää rä ra ho jen ja kotona asumista tukevien palveluiden
kes ken.

Lisätiedot:
vanhuspalvelupäällikkö
Jaana Tuokkola
p. 044 3124327
jaana.tuokkola@eurajoki.fi

Päätösehdotus:
Perusturvalautakunta antaa edellä olevan vastauksena kun ta lais-
aloit tee seen sekä lähettää vastauksen tiedoksi kunnanhallitukselle
ja kunnanvaltuustolle.

Lisäksi perusturvalautakunta antaa seuraavan heti voimaan tulevan
oh jeen veteraaniavustuksen käytöstä:

Veteraaneille myönnetään viiden tunnin ylläpitosiivoukseen oi keut ta-
va palveluseteli kuukaudessa siten, että tunnin arvoksi määritetään
35 euroa (ALV 0%) eli yhteensä 175 euroa/kk sisältäen mat ka kor-
vauk set. Yksilöllisen palvelutarvearvion perusteella em. yleis oh jees-
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Perusturvalautakunta § 125 21.11.2018
Vanhusneuvosto § 23 14.12.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

ta voidaan poiketa.

Samalla perusturvalautakunta velvoittaa viranhaltijat selkeyttämään
pal ve lusete lin käyttöä siten, että kaikissa kunnan myöntämissä pal-
ve lu se te leis sä noudatetaan Harjavallan kaupungin hallinnoiman pal-
ve lusete lin ohjeistusta ja velvoittaa kaikki palveluseteliyrittäjät il moit-
tau tu maan Harjavallan palvelusetelin tuottajarekisteriin poik keuk se-
na kuitenkin ateriapalveluyrittäjät.

Päätös:
Elina Tähtivuori poistui kokouksesta esteellisenä (tukipalveluyrittäjä)
asian käsittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

Vanhneuv § 23
 Perusturvalautakunta antanut päätöksen tiedoksi van hus neu vos tol-

le.

Päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös:
Veteraanien sekä Lotta-tunnuksen omaavien palvelut toteutuvat Val-
tio kont to rin ohjeistuksen ja määrärahan sekä Eurajoen kunnan mää-
rä ra han turvin.

-----
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Vanhusneuvosto § 24 14.12.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Tiedoksi saatettavat asiat

Vanhneuv § 24
1. Muutos tehdään yhdessä – muutosvalmennuksen we binaa ri ai-
neis to ja nyt saatavilla!
Miten asiakkaan osallisuus ja asiakaslähtöisyys ovat osa maa kun ta-
uu dis tus ta? Entä millainen on asiakkaan rooli palvelustrategiaan ja
-lu pauk seen liittyvässä työssä? Tutustu aihetta käsittelevään we-
binaa ri ai neis toon! Webinaari on osa muutosvalmennuksen ko ko nai-
suut ta, jolla valmistaudutaan maakunta- ja sote-uudistuksen voi-
maan tu loon. 
Ensimmäisessä, jo julkaistussa webinaarissa syvennytään asiak-
kaan osallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen sekä palvelustrategiaan
ja -lupaukseen. Toisessa, myöhemmin julkaistavassa webinaarissa
kes ki ty tään digitaalisuuteen ja sen tarjoamien uusien mah dol li suuk-
sien hyödyntämiseen. Kolmas webinaari puolestaan tulee pu reu tu-
maan etäjohtamiseen ja tiimityöhön. Loput webinaariaineistot jul-
kais taan loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana.
Ensimmäisessä webinaarissa kuulet seuraavat puheenvuorot:
- Case: Asiakasosallisuus ja –lähtöisyys ikääntyneiden palveluiden
val mis te lus sa
Muutosagentti Pirjo Rehula
- Asiakkaan osallisuus ja asiakaslähtöisyys on keskeinen osa maa-
kun ta uu dis tus ta
Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi
- Asiakkaan rooli palvelustrategiassa ja –lupauksessa
Sote-koordinaattori Minna Nevalainen
Webinaariin voi tutustua osoitteessa:
https://www.youtube.com/watch?v=W3A6jRkr7h8&feature=youtu.be

2. Työseminaari 10.4.2019 klo 9-15.00 hotelli Scandicissa

Päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuiksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Emilia Syväsalmi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana.

Ennen varsinaista kokousta vanhusneuvosto oli tutustumassa per-
he ko ti Kastehelmaan klo 12.00-12.45. Mukana Terttu Aho, Anja Ra-
si la, Antti Kuusinen, Maija Penttilä, Minna From ja Kaisu Korpela.
Ennen kokousta toiminnanohjaaja Seija Valtanen kertoi Luvian alu-
een päivätoiminnan toteutumisesta ja mukaan odotetaan va paa eh-
toi sia  ryhmätoiminnan tukemisessa.

------


