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1. Hankkeen nimi 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston ideoima hanke Teuvabiilillä toimintaa! 

2. Tiivistelmä 

 
Hankkeen tavoitteena on uusien toimintamuotojen löytäminen ikäihmisten palveluihin, 
yhteisöllisyyden lisääminen ja kyläilykulttuurin elvyttäminen. 
 
Teemoja hankkeen toimenpiteiden ympärillä ovat ikäihmisten palvelut, tapahtumat, 
virkistystoiminta, osallisuus, yhteisöllisyys, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, digitaalisuus, 
ennaltaehkäisevä toiminta, kylätoiminta. 
 
Hankkeen suunniteltu toteuttamisaikataulu on kokonaisuudessaan 04/2020-06/2021. 
Varsinainen pilotointijakso on kahdeksan kuukauden pituinen alkaen 09/2020-04/2021. 

Hankkeen projektityöntekijä hankitaan ostopalveluna. 

 

3. Hankemuoto 

 

Hankemuodoksi hakija esittää yleistä kehittämishanketta, koska hankemuodon avulla 
voidaan esimerkiksi suunnitella ja kehittää asukkaiden palveluja, kehittää kyliä, luoda 
toimintaa tai edistää paikallista kulttuuria. 

4. Hakija ja käytettävissä olevat resurssit 

 
Hankkeen toteuttajana ja hakijana toimii Teuvan kunta, joka hoitaa hankkeen hallinnoinnin, 
kirjanpidon ja projektipäällikön hankkimisen ostopalveluna.  Hallinnoijalla on kokemusta 
kehittämishankkeiden toteuttamisesta.  
 
Hankkeen johtajana toimii sivistysjohtaja Pauliina Niemi. Lisäksi hankkeen käytettävissä 
on toimistosihteerin työpanosta sekä tarvittaessa muuta henkilöstöä. Kirjanpito- ja muut 
taloushallinnon palvelut Teuvan kunta ostaa Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:ltä. 

Hankkeelle nimetään projektiryhmä, joka toimii projektipäällikön tukena hankkeen 
toimenpiteiden suunnittelussa sekä tiedottamisessa. Projektiryhmä nimetään hankkeen 
käynnistyessä, ja sitä voidaan täydentää hankkeen edetessä tarvittavilla asiantuntijoilla. 
Projektiryhmän kokouksista laaditaan aina muistiot. Tarvittaessa ryhmän kokoonpanoa 
voidaan täydentää eri alojen osaajilla hankkeen eri vaiheissa toimenpiteiden tarpeiden 
mukaisesti.  

5. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät 

 

Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat esimerkiksi Suupohjan 
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Maitolaituri – toiminta sekä Elinvoimainen taajama – 
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hanke, Leader Suupohjan Kylille II – hanke, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän ja 
muiden toimijoiden digitaalisuusteeman hankkeet, kunnan Voimaa vanhuuteen – työryhmä 
ja vanhus- ja vammaisneuvosto. 

Hankealueena on Teuva.  

Hankkeen sidosryhmiin kuuluvat tapahtumia Suupohjan seutukunnassa järjestävät 
toimijat, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, julkisen sektorin toimijat, 
tiedotusvälineet sekä muut organisaatiot. 

Esiselvityshankkeen aikana tehtiin sidosryhmähaastattelut, joiden perusteella liikkuvaa 
palvelumallia pidettiin hyvänä. Vapaaehtoisorganisaatiot ovat valmiita sitoutumaan 
tuottamaan palveluja liikkuvassa palvelumallissa toimikausi kerrallaan, omien resurssiensa 
mukaan. Lähes kaikki vapaaehtoisorganisaatiot ilmoittivat tarvitsevansa tukea oman 
jäsenistönsä aktivoimisessa toimintaan. 

Haastatellut sidosryhmät ovat LLKY Maitolaituri ja Seniorineuvonta, LLKY sote-palvelut, 
Elinvoimainen taajama-hanke, Leader Suupohja Kylille II-hanke, Voimaa vanhuuteen-
työryhmä, vanhus- ja vammaisneuvosto, SPR Teuva, Eläkeliitto Teuvan yhdistys, Teuvan 
sydänyhdistys, Teuvan mielenterveysseura, Teuvan seurakunta, Teuvan Martat, Teuvan 
Invalidit, Teuvan kansalaisopisto, Teuvan Lions Ladyt, Suomi-Puola-yhdistys, Suupohjan 
Kuulo. 

6. Hankkeen kesto 

 
Hankkeen suunniteltu toteuttamisaikataulu on kokonaisuudessaan 04/2020-06/2021. 
Varsinainen pilotointijakso on kahdeksan kuukauden pituinen alkaen 09/2020-04/2021. 

7. Hankkeen kohderyhmä ja edunsaajat 

 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat erityisesti Teuvalla asuvat ikäihmiset, mutta hankkeen 
järjestämiin toimenpiteisiin voivat osallistua kaikki kuntalaiset. 

Haasteena on, miten saamme erityisesti ne ikäihmiset mukaan, jotka eivät ole 
kotipalveluiden tai vastaavien piirissä. 

8. Tausta ja tarve hankkeelle 

 

Vuoden 2010 joulukuussa kuollut Anni Seppälä on tehnyt testamenttilahjoituksen Teuvan  
kunnalle. Teuvan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto teki kokouksessaan 25.4.2018  
kannanoton perinnöstä hyvinvointivaliokunnalle ja kunnanhallitukselle.  
 
Kannanotossa todetaan, että perinnön lahjoittajan toive oli, että rahat käytetään  
teuvalaisten ikäihmisten hyvinvointiin.  
 

1. Perintö tulee käyttää niin, että hyödyntää kaikkia Teuvalaisia ikäihmisiä, niin  
kirkonkylässä kuin myös sivukylissä asuvia.  
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2. Paras vaihtoehto olisi sellainen, joka ei ainoastaan kuluttaisi perintörahaa, vaan 
myös tuottaisi jotain, näin raha riittäisi pidempään (Esimerkiksi projekti, hanke, 
rahasto tai muu vastaava). 

3. Esimerkiksi ”hanke” jonka myötä saataisiin hankevetäjä joka suunnittelisi ja 
toteuttaisi käytännössä ikäihmiselle tarkoitettua hyvinvointia. Hyvinvointia joka on 
ennaltaehkäisevää toimintaa, yhteisiä liikuntaretkiä, -tapahtumia, kirkolla ja 
sivukylissä. Yhteisiä tapahtumia, kylätapaamisia, tupailtoja tai muuta vastaavaa. 
Tuodaan esille liikunnan, hyvän ravinnon ja terveyden tärkeyden, seminaarien ja 
keskustelutilaisuuksien merkeissä. Tapahtumat joiden avulla ennaltaehkäisevä tieto 
saavuttaisi jokaisen kunnan ikäihmisen, riippumatta siitä missä hän asuu. Ilmaisia 
tapahtumia, eri puolilla kuntaa. ”Äijä virtaa” yksinäisille miehille. ”Hankkeessa” tulisi 
olla selkeä toimenkuva, joka painottuisi tekemiseen, hankevetäjän pitäisi olla 
toimintaan panostava henkilö. 

 
Hyvinvointivaliokunta käsitteli kannanottoa kokouksessaan 8.5.2018. Valiokunnan  
ohjauksessa katsotaan, että osa testamenttilahjoituksesta tulisi parhaiten hyödynnettyä  
hankkeen muodossa. Hanke voitaisiin toteuttaa Teuvan kunnassa  
asuville ikäihmisille siten, että testamenttivaroista kustannettaisiin hankkeen 
omarahoitusosuus. Olennaisena hankkeen tavoitteena olisi tuottaa 
pysyviä toimintamuotoja, jotka hyödyttävät ikäihmisiä. Hankesuunnitelma 
tehdään virkamiestyönä ja tuodaan valiokunnalle esiteltäväksi. 
 
Kunnanhallitus kokouksessaan 28.5.2018 hyväksyi hyvinvointivaliokunnan ohjeistuksen  
testamenttilahjoituksen varojen käytöstä ikäihmisille suunnatun hankkeen  
omarahoitusosuutena, sekä päätti käynnistää hankkeen valmistelun virkamiestyönä. 
 
Hyvinvointivaliokunta käsitteli hankeideaa kokouksessaan 3.10.2018. Ohjauksenaan 
valiokunta totesi, että se pitää hankeaihiota hyvänä ja antaa valtuudet jatkaa 
hankkeen muokkaamista lopulliseksi hankesuunnitelmaksi. 
 
Teuvan kunnanhallitus päätti hakea Leader Suupohjalta kehittämishankerahoitusta. 
Rahoittajalta saadun palautteen perusteella hankkeen aihetta pidettiin tärkeänä, mutta 
kohderyhmien sitoutuneisuus ja tarpeet tuli selvittää. Rahoittajan hallitus jätti hankkeen 
pöydälle jatkovalmisteltavaksi, mutta ehdotti, että hankkeen valmistelun edistämiseksi voi 
hakea esiselvityshanketta, joten ”esiselvitys ikäihmisten liikkuvan aktivointi- ja 
palvelumallin pilotoinnista Teuvalla” (hankenumero 97744) toteutettiin ajalla 1.6.-
31.12.2019. 
 
Esiselvityshankkeen tavoitteena oli kartoittaa alueella toimivien organisaatioiden 
halukkuus osallistavaan palveluntuottamisen ajatteluun, toteutukseen ja resursseihin sekä 
selvittää minkälaista aktivointia, palvelua ja toimintaa ikäihmiset erityisesti keskustaajaman 
ulkopuolella haluavat ja tarvitsevat. Selvityksessä paneuduttiin sekä liikkuvan että 
kiinteiden toimipisteiden mahdollisuuksiin. Kohderyhmän mielipiteet kerättiin kyselyn avulla 
ja sidosryhmien edustajat haastateltiin puhelimitse. 
 
Esiselvityshankkeen ensisijainen kohderyhmä: Teuvan kylissä asuvat, yli 65 -vuotiaat. 
Sidosryhmät: eri vapaaehtoistoimintaan perustuvat organisaatiot, Teuvan kunta ja 
Kansalaisopisto, Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Leader Suupohjan Kylille 
II ja III -hankkeet ja Teuvan seurakunta. 
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Esiselvityshankkeen aikana järjestettiin infotilaisuus nimeltään Hyvinvointi-iltamat, 
jalkauduttiin useisiin ikäihmisten tapahtumiin sekä tutustuttiin Mallu-auton toimintaan 
Lappeenrannassa. Mallu-auto on Eksoten liikkuva sairaanhoitajan vastaanotto. 
 
Kerätyn tiedon perusteella päätettiin jatkotoimenpiteenä päivittää Teuvabiili-
hankesuunnitelma vastamaan esiselvityksessä esiin nousseita näkökohtia, sekä 
toteuttaa liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin toiminnan pilotoinnin suunnittelu. 
 

9. Hankkeen tavoitteet 

 

1. Tuottaa pysyvä toimintamalli tai pysyviä toimintamuotoja ikäihmisten 
aktivoinnille Teuvalla. 

2.       ”Teuvabiili” -palvelumallin pilotointi. 

3.  Ikäihmisten arjen aktivointi tuomalla hyvinvointia sosiaalisten 
kontaktien kautta. 

4.  Kyläilykulttuurin elvyttäminen. Teuvabiili tuo ikäihmiset yhteen.  

5.  Ikäihmisten aktivointi ja tiedon lisääminen. 

6.  Tapahtumat tuovat aktiivisuutta Teuvalla asuville ja toimiville. 

 

10. Hankkeen toimenpiteet 

 

Toteutettu esiselvityshanke täydentää ja tarkentaa jo olemassa olevaa Teuvabiilillä 
toimintaa! -hankesuunnitelmaa. 

Kyselyn ja haastatteluiden perusteella liikkuvalle palvelumallille näyttäisi olevan tarvetta. 
Kyselyyn vastanneista 53,4% osallistuisi mieluummin tapahtumiin asuinkylällä, kun taas 
29,7% vastanneista osallistuisi tapahtumiin mieluummin kuntakeskuksessa.  

Keskeisimmiksi teemoiksi ikäihmisten hyvinvoinnin perustoina kyselyssä nousivat esiin 
terveyden ja sosiaalisen kanssakäymisen merkitys. Liikkuvan palvelumallin avulla myös 
kylissä asuvat pääsisivät paremmin osalliseksi tapahtumiin ja ennaltaehkäisevän 
toiminnan pariin. 

Kysyttäessä millaisia palveluja haluaisit käyttää kylällä, jossa asut kärkeen nousivat 
seuraavat palvelut 

- erilaiset sairaanhoitajan ottamat kokeet ja näytteet (67,6% vastanneista) 

- päivittäistavarakaupan palvelut (61% vastanneista) 

- apteekkipalvelut (56,7% vastanneista) 

- reseptien uusinnat (54,6% vastanneista) 
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- terveystarkastus (50% vastanneista) 

- yhteisiä ruokailuja ja kahvitteluhetkiä (42,4% vastanneista) 

- oman tietokoneen/tabletin/puhelimen ohjelmistojen päivittäinen ja 
käyttömahdollisuudet (35,2% vastanneista) 

 

Esiselvityshankkeessa toteutettujen sidosryhmähaastattelujen perusteella liikkuvaa 
palvelumallia pidetään hyvänä. Vapaaehtoisorganisaatiot ovat valmiita sitoutumaan 
tuottamaan palveluja liikkuvassa palvelumallissa toimikausi kerrallaan, omien 
resurssiensa mukaan. Lähes kaikki vapaaehtoisorganisaatiot ilmoittivat 
tarvitsevansa tukea oman jäsenistönsä aktivoimisessa toimintaan. 
 
Julkiset organisaatiot ovat myös ilmaisseet kiinnostuksensa toimia liikkuvassa 
palvelumallissa vieden palvelujaan kylille ikäihmisten luo. Palvelualusta -tyyppisen 
toiminnan katsotaan hyödyttävän sekä palveluntarjoajaa sekä -saajaa ja olevan osa 
elinvoimaisen kunnan ja kylien tulevaisuutta. 
 
Hankkeen tarkoituksena on koordinoida sisältöä ja aktivoida eri organisaatioita 
tuottamaan palveluja liikkuvaan palvelumalliin sekä pyrkiä viestinnällä tavoittamaan 
kohderyhmään kuuluvat ikäihmiset ja saada heidät osallistumaan toimintaan.  
 
Tiedottaminen tapahtuu Tejuka -lehdessä sekä hankkeesta julkaistavilla 
nettisivuilla. Hankkeen vetäjä hankitaan ostopalveluna. 
 
Hankkeen käytössä ovat toimistosihteerin palvelut Teuvan kunnassa, hankkeen 
kirjanpito sekä mahdolliset palkanlaskentakulut. Projektipäällikön työn tueksi 
asetetaan projektiryhmä avustamaan yksityiskohtaisemmissa toimenpiteiden 
suunnittelussa sekä tiedottamisessa. 
 
Hankkeessa vuokrataan asuntoauto tai muu erottuva kulkuneuvo, jolla palveluja 
viedään kylille. Jokaisessa kylässä on myös mahdollisuus toimia kiinteässä 
toimipisteessä palvelun niin vaatiessa.  
 
Esiselvityksessä kerätyn tiedon valossa toimintaa tulisi järjestää liikkuvassa 
palvelumallissa 1-2 kertaa kuukaudessa neljän päivän jaksoissa. Neljän päivän 
aikana kierretään kylät, kaksi kylää / päivä vaihtuvin teemoin. Teemoja ovat 
päivittäinen hyvinvointi, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä opastus ja neuvonta 
digitaalisten palvelujen käytöstä ja asioinnista.  
 
Kaikki haastatellut olivat halukkaita toimimaan sisällöntuottajana palvelupäivässä 
kylillä. Palvelupäivä järjestetään 1-2 kertaa hankkeen aikana jokaisessa kylässä. 
Komsin ja Kauppilan palvelupäivät yhdistetään kirkonkylän palvelupäivään. 
Vastanneista yli 50% jokaisesta kylästä osallistuisi palvelupäivään.  
 
Hankkeen toimintaa varten pyritään löytämään kunnan omista kiinteistöistä toimitilat 
Teuvan keskustasta, jossa projektipäällikkö työskentelee. Tila toimii myös 
”olohuoneena” ja kokoontumispaikkana kyläläisille, heidän tullessaan asioimaan 
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kuntakeskukseen. Tilassa vapaaehtoisjärjestöillä on mahdollisuus tarjota myös 
palvelujaan yhteisen tekemisen merkeissä. 
 
Toimenpidekokonaisuus 1. Projektityöntekijän hankinta ostopalveluna 
- Projektityöntekijä suunnittelee käytännössä toimintaa. 
- Projektityöntekijä koordinoi toimenpiteiden sisältöä ajatuksena pysyvien 

käytäntöjen luominen. Tuo tietoa ja ajatuksia, välittää tiedon 3. sektorille ja 
kunnalle toteutettavaksi. 

 
Toimenpidekokonaisuus 2. ”Teuvabiilin” vuokraus 
- Hankkeessa vuokrataan asuntoauto tai muu kulkuneuvo eli ”Teuvabiili. 
Kulkuvälineen nimi saattaa vielä hankkeen käynnistyessä muuttua. Tavoitellaan 
sitä, että kaikki ikäihmiset saadaan toimintoihin mukaan tasapuolisesti, ei 
pelkästään keskusta-alueella asuvat. Ja mikään ei estä perhevapaalla olevia, 
vuorotyöläisiä, työttömiä tai muita päivällä Teuvabiilin pysäkille pääseviä 
osallistumasta toimintaan. 
 
Toimenpidekokonaisuus 3. Teuvabiilin sisältö 

• Pysähdyksiin eri kylillä varataan kunnolla aikaa. Pysähdyspaikkana voi toimia 
myös kylän keskustaajama tai risteysalue, kylätalo, nuorisoseura, yksityisen 
piha tai muu tarpeeseen soveltuva paikka. Pysähdyspaikka päätetään 
ohjelmasuunnittelun yhteydessä huomioiden tilaa vaativien toimintojen 
järjestäminen. 

• Joka pysäkillä on ohjelmallinen osuus 

• Ohjelma julkaistaan mm. netissä ja Tejukassa. Ikäihmisten 
ruokakuljetuskuljettajia käytetään tiedonjakajina. 

• Hanke ei niinkään järjestä vaan koordinoi sisältöä eri toimijoiden kanssa. Näin 
taataan jatkuvuus ja sitoutuminen. Sisältöä kehitetään toiminnan myötä 
saadun palautteen perusteella. 

• Voidaan järjestää yhteistyökumppanin kanssa esimerkiksi tuoretta pullaa. 

• Kansalaisopisto on toiminnassa aktiivisesti mukana. 
 
Sisältöä on ennalta pohdittu mm. seuraavien teemojen kautta: 

o Digibiili eli digikahvilan tyyppistä toimintaa, jossa opastetaan arjen 
yksinkertaisten tietoteknisten sovellusten käyttöä (verkkopankki, 
sähköpostiosoite, kirjaston asiakastunnus, Facebook-profiili, suomi.fi jne) 

o Asiointibiili: Kelan hakemusten vastaanotto, kirjasto (varaukset, käsikirjasto), 
lähtevän postin jättäminen 

o Hyvinvointibiili: jumppaohjaaja, terveysliikuntaa, verenpainemittaus ja 
verensokerimittaus, lihaskuntoryhmä. Erilaiset terveyteen liittyvät seurannat ja 
mittaukset voivat olla mukana pilotissa. Suupohjan 
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän rooli tämän osion onnistumisessa on 
keskeinen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli hyte on pääosin 
ennaltaehkäisevää työtä kunnissa. Hyte on esimerkiksi osallisuuden 
edistämistä, johon liittyvät läheisesti ikäihmiset, kylätoiminta ja sosiaalinen 
hyvinvointi. Kansalais- ja yhdistystoiminta on mitä parhainta hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen toimintaa. LLKY:n näkökulmasta pilotti antaa työkaluja 
ikäihmisten palvelutarpeiden varhaiseen tunnistamiseen. Pilotti on osa 
ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämistä. Sen avulla voidaan myös päästä 
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piilevien palvelutarpeiden tunnistamisessa eteenpäin. Tiedetään paremmin 
ikäihmisten tarpeet ja voidaan ennakoida paremmin. 

o Yhteisöllisyysbiili: Erilaisia yhdistyksiä ja muita toimijoita tulee mukaan 
esittelemään toimintaansa ja järjestämään ohjelmaa: mielenterveysseura, 
invalidiyhdistys, kyläyhdistykset, SPR, seurakunnat, valtuuston tai hallituksen 
pj mukana satunnaisesti 

 Projektityöntekijä suunnittelee yhteistyössä ikäihmisten kanssa jonkinlaisen 
aktivointihaasteen, jolla saadaan uusia kävijöitä koko hankkeen toiminta-ajan 
mukaan. 

• Kulttuuribiili: kansalaisopisto, kirjasto, musiikkia, kuvataidetta, elokuvaa. 

• Infobiili: erilaiset teemaviikot, kierrätys, jätteet, uusiutuva energia, asuminen, 
hyötykasvi-info, lue päivän lehti, tuo aikakauslehtesi muiden luettavaksi. 

 
Toimenpidekokonaisuus 4. Muut tapahtumat 
 

• Teuva harrastaa – tapahtuma syksylle. Otetaan mukaan erityisesti ikäihmisten 
näkökulma siihen mitä Teuvalla voi harrastaa tai mihin osallistua. Samaan 
aikaan suunnitellaan järjestettäväksi ”Asu ja elä Teuvalla”-tyyppinen 
tapahtuma, että molemmat hyödyttävät toisiaan.  

• Muut projektipäällikön suunnittelemat tapahtumat, jotka edistävät erityisesti 
ikäihmisten liikkumista, aktiivisuutta ja hyvinvointia. Nämä ideoidaan 
projektipäällikön palkkauksen jälkeen kuulemalla ja osallistamalla 
kohderyhmää suunnittelussa. Toimenpiteet käynnistetään välittömästi. 

 
 
Toimenpidekokonaisuus 5. Hankkeen ja tapahtumien markkinointi ja viestintä 
Hankkeessa käytetään hyväksi Teuva kunnan valmiita viestinäkanavia, joihin 
kuuluu mm. oma verkkosivu Teuvan kunnan teuva.fi-sivuille. 
 
Teuvabiilin ohjelma julkaistaan mm. netissä ja Tejukassa. Ikäihmisten 
ruokakuljetuskuljettajia käytetään tiedonjakajina. 
 
Projektityöntekijä laatii yksityiskohtaisen markkinointi- ja viestintäsuunnitelman. 
 

11. Projektityöntekijän tehtävät 

 
- Laatia hankkeelle suunnitelman pohjalta tarkennettu toimenpide- ja 

viestintäsuunnitelma aikataulutuksineen ja toteuttaa hankkeen toimenpiteitä sen 
mukaisesti. 

- Selvittää hintataso ja kilpailuttaa hankkeeseen liittyvät ostopalvelut ja mm. 
Teuvabiilin vuokraus. 

- Hoitaa hankkeen hallinnointiin liittyvät tehtävät (raportoinnit, maksatukset) 

- Muut hanketehtävät 
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12. Hankkeen tulokset 

 

Hankkeen toimenpiteiden avulla on pystytty testaamaan ja kokeilemaan uudenaikaista 
tapaa tarjota monitoimipalvelua kuntalaisille. 

Hankkeen myötä on onnistuttu aktivoimaan iäkkäitä kuntalaisia, lisäämään hyvinvointia ja 
yhteisöllisyyttä. Hankkeen jälkeen tavoitellaan pysyvää toimintamallia palveluiden 
jalkauttamiseen. On luotu tiivistettyä yhteistyötä 3. sektorin kanssa. 

13. Hankkeen toteutumisen arviointi, seuranta ja raportointi 

 

Hankkeen etenemistä seurataan säännöllisesti ja tuloksista raportoidaan tarvittaessa. 
Tavoitteiden toteutumista seurataan ja hankkeen lopuksi tulokset kootaan loppuraporttiin. 

Hankkeen toteutumista arvioidaan mm. aktivointitoimenpiteiden määrällä ja laadulla, sekä 
toimintaan osallistuvien ikäihmisten määrällä. Toteutumista arvioidaan myös laadullisesti. 
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14. Yhteys Manner-Suomen kehittämisohjelmaan ja paikallisiin strategioihin 

 

Hanke toteuttaa hyvin Suupohjan Kehittämisyhdistyksen strategian painopisteitä  

6.3 Digitaalinen Suupohja 

”Tuetaan kylien palveluiden säilymistä e-pilottien, esimerkiksi palvelubussin sekä sosiaali-, 
terveys- ja koulutusalan videopalveluiden avulla”. 

 

6.4. Kylien kehittäminen ja peruspalvelut 

”Kyliin perustetaan joko kiinteitä tai liikkuvia palvelupisteitä, joissa tarjotaan eri palveluiden 
lisäksi neuvontaa ja opastusta niiden käyttämiseen. Palvelupisteillä ehkäistään muun 
muassa digisyrjäytymistä ja samalla vahvistetaan tietotekniikan osaamista ja sen 
hyödyntämistä. Kuntien palvelurakenne on nyt ja lähivuosina kovan muutospaineen alla. 
Kunnat eivät pysty enää tuottamaan kaikkia palveluita itse, koska resursseja on niukasti ja 
palveluiden tuottaminen tulee liian kalliiksi. Tämä korostuu väestön ikääntyessä, kun 
vanhuspalveluita tarvitaan aiempaa enemmän, mutta samalla on turvattava myös muut 
palvelut. On kehitettävä kokonaan uusia toimintamalleja ja ratkaisuja palvelujen 
tuottamiseen, joista esimerkkeinä monipalvelupisteet ja palvelupäivät kylissä, uudenlaiset 
hoivapalvelut (vanhusten perhehoito), talonmiespalvelut ja mobiilipalvelut”. 

Hankkeen toimenpiteet eivät kuulu kuntien lakisääteisten tehtävien piiriin, joten hanke ei 
ole kunnan perustoimintaa. 

 

15. Hankkeen riskit ja kestävä kehitys 

 

Hankkeen mahdollisena riskinä on, että ikäihmiset eivät osallistu riittävän aktiivisesti 
hankkeeseen. Riskiä pyritään vähentämään sillä, että mahdollisimman laajasti eri toimijoita 
sitoutetaan mukaan toimintaan alusta saakka. 

Hankkeen toimenpiteet edistävät digitalisaatiota. Hanke vahvistaa paikallista osaamista ja 
aktivoi asukkaita. 

 

 


