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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Vanhusneuvosto

Aika 27.02.2019 klo 16:00 - 17:42

Paikka Palvelukeskus Jokisimpukan Laituri-ryhmätila

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Aho Terttu 16:00 - 17:42 puheenjohtaja

Syväsalmi Emilia 16:00 - 17:42
Kuusinen Antti 16:00 - 17:42
Anttila  Ismo 16:00 - 17:42
Jussila Kari 16:00 - 17:42
Venno Hilkka 16:00 - 17:05 poistui kokouksesta klo 17:05
Rasila Anja 16:00 - 17:42
Tamminen Matti 16:00 - 17:42
Penttilä  Maija 16:00 - 17:42
Korpela Kaisu 16:00 - 17:42 pöytäkirjanpitäjä

Poissa Hannila-Salonen Virpi varapuheenjohtaja
Peltonen Birgit
Ankelo Kimmo
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 1 - 3

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anja Rasila ja
  Matti Tamminen.

Pöytäkirjan tarkastus

Anja Rasila   Matti Tamminen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Lisätiedot: asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela puh. 044 431 2725
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu

1 Eurajoen kunnan vanhuspoliittinen strategia, seuranta 4

2 Hyvinvointikaveri - toiminta Eurajoella 5

3 Tiedoksi saatettavat asiat 7



EURAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 4

Vanhusneuvosto § 1 27.02.2019

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Eurajoen kunnan vanhuspoliittinen strategia, seuranta

351/05.23.00/2017

Vanhneuv § 1
Eurajoen kunnan vanhuspoliittisen strategian päivittäminen kun ta lii-
tok sen johdosta toteutui vuonna 2018. Lausuntonsa suunnitelmaan
ovat antaneet perusturvalautakunta, Keski-Satakunnan ter vey den-
huol lon kuntayhtymä, tekninen lautakunta, kunnanhallitus ja se on
hy väk syt ty Eurajoen kunnanvaltuustossa 28.8.2018. Saadut kom-
men tit on huomioitu kyseisessä asiakirjassa.

Vanhuspoliittisen suunnitelman liitteen toimenpiteiden seuranta on
Eu ra joen vanhusneuvoston tehtävä ja asiakkuuspäällikkö on pyy tä-
nyt eri vastuualueen toimijoilta kommentit suunnitelman to teu tu mi-
ses ta.

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

Päätösehdotus:
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:
Eurajoen vanhusneuvosto merkitsi tietoon Yhdessä ikäihmisten
asialla vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman toimenpiteiden
seurannan toteutumisen sekä Eurajoen Kristillisen Opiston saaman
avustuksen ikäihmisten ja maahanmuuttajien digitaitojen
koulutukseen.

-----
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Vanhusneuvosto § 2 27.02.2019

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Hyvinvointikaveri - toiminta Eurajoella

445/06.01.00/2017

Vanhneuv § 2
Eurajoki on mukana Ikäinstituutin koordinoimassa kärkihankkeessa
Voi maa vanhuuteen. Toiminnan tavoitteena on ikääntyvien
(+75-vuo tiai den) terveyden edistäminen ja toimintakyvyn tukeminen
ter veys lii kun nan avulla. Kohderyhmänä on erityisesti vielä kotona
asu vat eurajokelaiset, joiden hyvinvointia, arjen sujumista ja vir keyt-
tä on tärkeää tukea kotona-asumisen mahdollistamiseksi. Eurajoella
yli 75-vuotiaita oli vuoden 2017 lopussa 900 henkeä, joista kotona
asui reilusti yli 800 henkilöä. Voimme yhdessä vaikuttaa hy vin voin-
tiim me ja pienillä teoilla tukea ikäihmisten kotona asumisen mah dol-
lis ta mis ta.
Osana Voimaa Vanhuuteen-toimintaa olemme aloittamassa hy vin-
voin ti ka ve ri toi min nan Eurajoella.
Olemme kouluttaneet vapaaehtoisia hyvinvointikavereita, jotka ovat
nyt valmiita toimimaan apuna iäkkään arjessa. Hyvinvointikaverista
iä käs saa juttuseuraa, turvallisen kaverin ulkoiluun, apua osallistua
lä hi ym pä ris tön toimintoihin, seuraa kauppareissulle tai vaikka kon-
sert tiin. Jokainen parivaljakko määrittelee omat tapaamisensa ja toi-
min tan sa keskenään. Tavoitteena on tehdä yhdessä, lisätä iloa ja
hy vin voin tia sekä vapaaehtoisen että iäkkään elämään Eurajoella!

Kunta on toiminnan koordinoijana ja palkitsee hyvinvointikavereita
se kä iäkkäitä tapaamisten toteuduttua. Toiminnan toteutumiseksi ja
iäk käi den löytämiseksi tarvitsemme laaja-alaista yhteistyötä kunnan
eri sektorien (erityisesti vapaa-aika- ja perusturvaosastojen), yh dis-
tys ten, yritysten ja kuntalaisten kesken. Jokainen iäkkäiden kanssa
toi mi va voi osaltaan edesauttaa levittämällä tietoa mahdollisuudesta
saa da hyvinvointikaveri tuomaan virikkeitä arkeen.

Vapaaehtoiseksi hyvinvointikaveriksi voi ryhtyä yli 16-vuotiaat, jotka
ha luai si vat pienellä panostuksella tuottaa paljon iloa ja virikkeitä ikä-
ih mi sen elämään.

Hyvinvointikaverina toimiminen on vapaaehtoistyötä, josta isoim pa-
na palkintona on hyvä mieli. Hyvinvointikavereista ja kaveria kai paa-
vis ta ikäihmisistä muodostetaan parivaljakoita, jotka määrittelevät it-
se omat tapaamisensa. Tapaamiset kirjataan ylös ja kunta palkitsee
pa ri val ja koi ta tapaamiskertojen toteuduttua. Vapaaehtoisia muis te-
taan lisäksi vuosittain kunnan järjestämällä kiitoksella.
Hyvinvointikaverikoulutus toteutetaan kahdessa kolmen tunnin (3h)
osas sa. Koulutuksen käyneet saavat toimintaa tukevat materiaalit,
to dis tuk sen, hyvinvointikaveripassin, vastuuvakuutuksen ja pä te vyy-
den toimia vapaaehtoisena hyvinvointikaverina. Hy vin voin ti ka ve ri-
pas sil la vapaaehtoisena toimiessasi olet oikeutettu maksuttomaan
si sään pää syyn Eurajoen kunnan kulttuuritapahtumiin.
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Vanhusneuvosto § 2 27.02.2019

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Lisätietoja:
Maija Penttilä
vapaa-aikatoimen asiakkuuspäällikkö
puh. 044 4312502

Eurajoen vanhusneuvosto käy keskustelun hy vin voin ti ka ve ri-toi min-
nan edistämisestä.

Päätösehdotus:
Annetaan kokouksessa

Päätös:
Eurajoen vanhusneuvosto päätti, että
1. hyvinvointikaveri-toiminnasta viedään tietoa kuntalaisille
2. Tekninen johtaja valtuutettiin selvittämään minkälaiset penkit

ovat turvallisia erityisesti ikäihmisten kulkureiteillä  edistämään
liikkumista

3. Sami Nummi selvittää  olemassa olevien penkkien tilanteen,
niiden kunnon ja kunnostusmahdollisuuden.

4. päätettiin työryhmä, joka suunnittelee ikäihmisten luonnollisen
kulkureitin, jonka varrelle tarvitaan penkit.
Työryhmään valittiin Kari Jussila vanhusneuvostosta, Jussi
Elonen teknisestä toimesta, Maija Penttilä vapaa-aikatoimesta
ja Kaisu Korpela vanhustenhoidosta

 -----
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Vanhusneuvosto § 3 27.02.2019

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Tiedoksi saatettavat asiat

Vanhneuv § 3
1.  Kaikille avoin Porin Muistikahvila, kevään 2019 toiminta; oheis-
ma te ri aa li na esite.

Päätösehdotus:
Merkitään vanhusneuvoston tietoon saatetuksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Muut asiat

1. Sami Nummi kertoi teknisen palvelualan merkittävistä in ves toin-
neis ta Eurajoen kunnassa.

2. Käytiin keskustelu ikäihmisten vaikeudesta todistaa hen ki löl li syy-
ten sä henkilökortin puuttuessa. Kaikilla ei ole esittää voi mas sa ole-
vaa passia eikä ajokorttia äänestettäessä.

-----


