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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Vanhusneuvosto

Aika 19.10.2018 klo 13:00 - 14:45

Paikka Palvelukeskus Jokisimpukka, Helmi - sali

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Aho Terttu 13:00 - 14:45 puheenjohtaja

Hannila-Salonen Virpi 13:00 - 14:45 varapuheenjohtaja
Kuusinen Antti 13:00 - 14:45
Anttila  Ismo 13:00 - 14:45
Jussila Kari 13:00 - 14:45
Venno Hilkka 13:00 - 14:45
Rasila Anja 13:00 - 14:45
Penttilä  Maija 13:00 - 14:45
Rosenqvist Nina 13:00 - 14:45
Aro-Heinilä Tuomo 13:00 - 14:45
Korpela Kaisu 13:00 - 14:45 pöytäkirjanpitäjä

Poissa Syväsalmi Emilia
Peltonen Birgit
Ankelo Kimmo
Tamminen Matti

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 18 - 21

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Maija Penttilä ja
  Anja Rasila.

Pöytäkirjan tarkastus

Maija Penttilä  Anja Rasila

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Lisätiedot: asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela, puh. 044 4312725



EURAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2018 44

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu

18 Lausuntopyyntö Satakunnan ikäihmisten yhteen sovitetusta
palvelukokonaisuudesta 2019-2025 / 2030

45

19 Vanhusneuvostoilla tärkeä rooli vapaaehtoistoiminnassa 47

20 Satakunnan vanhusneuvoston yleisöseminaari 48

21 Muut kokouksessa esille tulevat asiat 49
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Vanhusneuvosto § 18 19.10.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Lausuntopyyntö Satakunnan ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta
2019-2025 / 2030

Vanhneuv § 18
Ikäihmisten tarvitsemat palvelut muodostavat laajan kokonaisuuden,
jos sa yhdistyvät esimerkiksi ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat pal ve-
lut, erilaiset kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoito, omais hoi-
don tuki ja erilaiset etuudet, terveys- ja lääkäripalveluiden käyttö se-
kä erikoissairaanhoidon palvelut.

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuussuunnitelma on
muo dos tu nut yhteistyössä I & O -kärkihankkeen muutosagentin ja
maa kun nal li sen Ikääntyvien työryhmän ja laajan yhteistyöverkoston
kans sa vuosina 2017–2018. Suunnitelma kytkeytyy tulevaan Sa ta-
kun nan palvelu- ja maakuntastrategiaan.

Eurajoen vanhusneuvostolla on mahdollisuus osallistua Satakunnan
ikään ty vien palveluiden kehittämiseen kommentoimalla luon nos vai-
hees sa olevaa suunnitelmaa Satakunnan ikäihmisten yhteen so vi te-
tus ta palvelukokonaisuudesta 2019–2025–(2030). Kommentointia
voim me toteuttaa vanhusneuvostona sekä jokainen yksityisenä hen-
ki lö nä. Sähköpostissa linkki kommentointia varten.
Tutustu suunnitelmaan ja jätä kommenttisi oheisella ky se ly lo mak-
keel la 22.10. mennessä.

Päätösehdotus:
Käydään keskustelu ja jätetään yhteinen kommentti.

Päätös:
Eurajoen vanhusneuvosto kiittää mahdollisuudesta osallistua
suunnitelman kommentointiin ja neuvosto totesi suunnitelman
olevan laajan ja kohdistuvan hyvin ikäihmisten palvelujen
turvaamiseen.
Kommentoinnissa kiinnitettiin huomiota muutamaan asiaan:
- Omaishoitajien tukeminen, erityisenä huolena hoitajan jaksaminen,
saako hoitaja nukkua, onko mahdollista saada kotiin yöksi tai pariksi
henkilö huolehtimaan hoidettavasta, jolloin hoitaja voisi nukkua
yönsä heräämättä.
- Turvattomuus ikäihmisten keskuudessa lisääntyy. Uutisissa
kerrotaan moninaisen rikollisuuden lisääntymisestä ja usein
kohteena iäkkäät henkilöt. Turvattomuus ei ole mainittu tekstissä,
mutta yhteisöllisyys voi tuoda myös turvallisuudentunnetta.
- "Digiloikka" on jo nyt monelle pelottava asia, jota ei hallita. Siihen
tulee neuvoston mielestä kiinnittää riittävästi huomiota ja kehittää
sitä muiden tiedotuskanavien rinnalla.
- Ikääntyvien palvelutarvetta lisäävinä seikkoina todetaan
muistisairaudet, ikääntyvien kaatumiset, vähäiset kontaktit sekä
alkoholin käytön lisääntyminen. Alkoholin käytön lisääntymisen
myötä lisääntyvät kaatumiset (yl traumat), taloudellinen ahdinko,
syrjäytyminen sekä tulipalot. Yksi huomioitava palveluihin
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Vanhusneuvosto § 18 19.10.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

hakeutumisen syy on myös turvattomuus, pelot.
- Yleisesti neuvosto on myös huolissaan syrjäseutujen palvelujen
toteutumisesta ja palvelutason säilymisestä.

-----
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Vanhusneuvosto § 19 19.10.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Vanhusneuvostoilla tärkeä rooli vapaaehtoistoiminnassa

Vanhneuv § 19
Puoli miljoonaa suomalaista osallistuu sosiaali- ja terveysalan jär jes-
tö jen vapaaehtoistoimintaan. Tärkeimmät motiivit ovat halu auttaa
mui ta ja käyttää aikaa johonkin hyödylliseen. Vapaaehtoistoiminnalla
on kin vahva perusta maassamme ja sen yhteiskunnallisen mer ki tyk-
sen arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan. Erityisesti ikääntyneiden
väes tö ryh mä nähdään potentiaalisina vapaaehtoisina.

Vanhusneuvostoilla on kunnissa tärkeä rooli ikääntyneiden äänen
esiin tuo ji na. Vapaaehtoistyössä on lukuisia mahdollisuuksia auttaa,
ol la tukena, luoda virkistäytymishetkiä, rakentaa ja toimia monella
ta val la yhteisöllisesti.

Eurajoen vanhusneuvosto käy keskustelun vapaaehtoistyön mo ni-
nai suuk sis ta ja mahdollisuuksista toteuttaa vapaaehtoistyötä.

Päätösehdotus:
Päätös annetaan käydyn keskustelun pohjalta

Päätös:
Eurajoen vanhusneuvosto toivoo, että yhdistysten edustajat
ottaisivat vapaaehtoistoiminnan virkistämisen esille edustamissaan
yhdistyksissä ja tiedotetaan 10.1.2019 tulevasta
hyvinvointikaverikoulutuksesta.  Maija Penttilä käy pyydettäessä
esittelemässä hanketta.

-----
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Vanhusneuvosto § 20 19.10.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Satakunnan vanhusneuvoston yleisöseminaari

Vanhneuv § 20
Satakunnan vanhusneuvosto järjestää maksuttoman ylei sö se mi naa-
rin teemana Ihanat ikäpolvet - ikäpolvien kohtaaminen. Tilaisuuteen
ovat tervetulleita kaikki ikäihmisten sekä nuorten asioista kiin nos tu-
neet. Tilaisuuden juontajana toimii Länsi-Suomen Diakonialaitoksen
toi mi tus joh ta ja Aku Keltto.

Yleisötapahtuma on 23.10.2018 klo 10-15 SAMK Agorasalissa Po-
ris sa.
Tapahtumasta löytyy nettisivu osoitteesta
http://www.satakuntaliitto.fi/yleisoseminaari2018.
Facebookissa https://www.facebook.com/events/269567977221463/
on yleisöllä mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä 23.10.2018
klo 14 alkavaan paneelikeskusteluun.
Nyt myös teillä kaikilla on mahdollisuus esittää etukäteen ky sy myk-
siä panelisteille lähettämällä kysymys 18.10 mennessä ul-
la.koivula@satakunta.fi

Satakunnan vanhusneuvosto toivoo runsasta osallistumista.

Päätösehdotus:
Eurajoen vanhusneuvoston jäsenet välittävät tietoa tapahtumasta.

Päätös:
Eurajoen vanhusneuvoston jäsenet välittävät tietoa
yleisöseminaarista.

-----
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Vanhusneuvosto § 21 19.10.2018

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Vanhneuv § 21
Kokouksessa esille tulevat asiat.

Päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös:
Puheenjohtaja luki kunnanjohtajalle, valtuuston puheenjohtajalle
sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalle lähettämänsä kirjelmän,
jossa perustellaan tiedotuslehden tarpeellisuutta kunnan
tiedottamisen parantamiseksi.

-----


