
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loppuraportti 

 

Marjo Kiuru-Sundberg 



 

Sisällys 

1 Toteuttajan nimi ................................................................................................... 2 

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus ............................................................................ 2 

2.1 Hankkeen nimi: ......................................................................................... 2 

2.2 Hanketunnus: 97744 ................................................................................. 2 

3 Yhteenveto hankkeesta ........................................................................................ 2 

4 Raportti ................................................................................................................ 3 

4.1 Hankkeen tavoitteet .................................................................................. 3 

4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on ............................. 4 

4.1.2 Esiselvityshankkeen tavoitteet ....................................................... 4 

4.2 Toteutus .................................................................................................... 4 

4.2.1 Kysely kohderyhmälle .................................................................... 4 

4.2.2 Sidosryhmähaastattelut ................................................................. 5 

4.2.3 Aikataulu ja toimenpiteet ................................................................ 5 

4.2.4 Resurssit ........................................................................................ 7 

4.2.5 Toteutuksen organisaatio ............................................................... 8 

4.2.6 Kustannukset ja rahoitus ................................................................ 8 

4.2.7 Projektin raportointi ja seuranta ..................................................... 9 

4.2.8 Toteutusoletukset ja riskit .............................................................. 9 

4.3 Yhteistyökumppanit ................................................................................. 10 

4.4 Tulokset ja vaikutukset ............................................................................ 10 

5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi ............................................................................... 10 
 
 



2 

1 Toteuttajan nimi 

Esiselvityshankkeen toteuttajaksi valikoitui kilpailutuksen perusteella teuvalainen Kiuru Promotion 

(y-tunnus 1806686-8). Käytännön toteutuksesta yrityksessä vastasi yrittäjä, BBA AMK 3. vuoden 

opiskelija Marjo Kiuru-Sundberg. Kyselyosuuden laatimiseen ja tulosten analysointiin osallistui YTM 

Heli Talvitie. 

 

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus 

2.1 Hankkeen nimi: 

Esiselvitys ikäihmisten liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin pilotoinnista Teuvalla  

2.2 Hanketunnus: 97744 

 

3 Yhteenveto hankkeesta 

Teuvan kunta on saanut testamenttilahjoituksena käyttöpääomaa, joka on lahjoittajan toivomuksesta 

suunnattava ikäihmisten hyvinvointiin, ei ainoastaan taajama-alueella asuville vaan siten, että 

palvelu ulottuisi myös Teuvan kylissä asuville.  

Teuvan vanhus- ja vammaisneuvosto esitti hyvinvointivaliokunnalle sekä kunnanhallitukselle 

vaihtoehtoa, joka ei pelkästään kuluttaisi perintörahaa, vaan myös tuottaisi jotain. Syntyi ajatus 

hankkeesta, jonka tavoitteena on uusien toimintamuotojen löytäminen vanhusten palveluihin, 

yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen sekä kyläilykulttuurin elvyttäminen. 

Kunnanhallitus hyväksyi hyvinvointivaliokunnan ohjeistuksen testamenttilahjoituksen varojen 

käytöstä ikäihmisille suunnatun hankkeen omarahoitusosuutena, sekä päätti käynnistää hankkeen 

valmistelun virkamiestyönä. 



3 

Teuvan kunnanhallitus päätti hakea Leader Suupohjalta kehittämishankerahoitusta. Rahoittajalta 

saadun palautteen perusteella hankkeen aihetta pidettiin tärkeänä, mutta kohderyhmien 

sitoutuneisuus ja tarpeet tulisi selvittää. Rahoittajan hallitus jätti hankkeen pöydälle 

jatkovalmisteltavaksi, mutta ehdotti, että hankkeen valmistelun edistämiseksi voi hakea 

esiselvityshanketta. 

Esiselvityshankkeen tavoitteena on 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 paneudutaan sekä liikkuvan että kiinteiden toimipisteiden 

mahdollisuuksiin. Kohderyhmän mielipiteet kerättiin kyselyn avulla ja sidosryhmien edustajat 

haastateltiin puhelimitse. 

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. 

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 päätetään jatkotoimenpiteistä sekä toteutetaan liikkuvan aktivointi- ja 

palvelumallin toiminnan pilotoinnin suunnittelu  

 

4 Raportti 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on selvittää toimintamalli ikäihmisten aktivoinnille Teuvalla sekä selvittää 

liikkuvan palvelumallin toteuttaminen. 
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4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa pysyvä toimintamalli tai uusia toimintamuotoja ikäihmisten 

aktivoimiseksi Teuvabiili -palvelumallin pilotoinnin avulla. Agendalla ovat vahvasti uusien 

toimintamuotojen löytäminen vanhusten palveluihin, yhteisöllisyyden lisääminen ja kyläilykulttuurin 

elvyttäminen sekä ikäihmisten aktivointi ja tiedon lisääminen yleensä. 

4.1.2 Esiselvityshankkeen tavoitteet 

Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa alueella toimivien eri organisaatioiden halukkuus 

osallistavaan palvelujentuottamisen ajatteluun ja toteutukseen sekä selvittää keskustaajaman 

ulkopuolella asuvien ikäihmisten tarpeet aktivoinnin ja palveluiden suhteen. Selvityksessä 

paneudutaan sekä liikkuvaan että kiinteiden toimipisteiden mahdollisuuksiin. Yhteistyö ja rajapinnat 

Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa selvitetään myös. 

Palvelujen karsiutuminen ja keskittyminen isompiin keskuksiin haastavat kunnan ja kylät 

uudenlaiseen suhteeseen, jossa korostuvat kansalaislähtöisyys, yhteisöllisyys ja osallisuus. 

Onnistuessaan hanke hyödyttää sekä kuntaa että ikääntyviä kyläläisiä. 

Kerätyn tiedon perusteella toteutetaan liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin toiminnan pilotoinnin 

suunnittelu. 

4.2 Toteutus 

Esiselvitys ikäihmisten liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin pilotoinnista Teuvalla -hankkeen tiedon 

kerääminen kohderyhmältä toteutettiin kyselyn avulla. Sidosryhmien edustajia haastateltiin 

pääasiallisesti puhelimitse. 

4.2.1 Kysely kohderyhmälle 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää keskustaajaman ulkopuolella asuvien ikäihmisten palvelujen ja 

aktivoinnin tarpeet. Kysely oli nettipohjainen ja avoinna Teuvan kunnan nettisivuilla sekä 

paperiversiona täytettävissä kunnan eri asiointipisteissä, kyläkaupoissa ja partureissa. Kyselyä jakoi 
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myös kunnan ateria- ja kotipalvelu. Kyselystä tiedotettiin Teuvan kunnan sosiaalisen median 

kanavilla, paikallislehti Tejukassa sekä jalkautumalla erilaisiin kohderyhmän tilaisuuksiin. 

Vastausaikana 1.10.-15.11.2019 kyselyyn vastasi 305 henkilöä kohderyhmästä. Vastaajista 70% oli 

naisia ja 30% miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 74 vuotta, jakautuen 65-96 ikävuosien välille. Kyselyyn 

saatiin vastauksia jokaisesta Teuvan kylästä; vastausaktiivisuus vaihteli kylittäin 

kahdestakymmenestä neljäänkymmeneen prosenttiin asukkaista kohderyhmässä.  

Kyselyssä kartoitettiin kohderyhmän tämän hetkistä elämäntilannetta, siihen vaikuttavia tekijöitä 

sekä lähitulevaisuuden palvelujen tarpeita. Kyselyn tarkoituksena oli saada mahdollisimman kattava 

kuva ikäihmisten palvelujentarpeen nyky- ja lähitulevaisuuden tilasta. Vastausten perusteella 

palveluille on tarvetta Teuvan kylillä. 

4.2.2 Sidosryhmähaastattelut 

Alueella toimivien vapaaehtoisorganisaatioiden sekä julkisten toimijoiden haastattelut toteutettiin 

puhelinhaastatteluin. Haastatteluissa käytettiin ennalta laadittua kyselyrunkoa vastausten 

tasalaatuisuuden takaamiseksi. Tavoitteena oli haastatella 10 eri vapaaehtoisorganisaation 

edustajaa sekä kartoittaa yhteiset rajapinnat ja yhteistyömahdollisuudet julkisten toimijoiden kanssa.  

Julkisista toimijoista haastateltiin Suupohjan LLKY:n, Leader Suupohjan, POP Pankki Teuvan, 

Teuvan kansalaisopiston sekä Teuvan seurakunnan edustajia.  

Haastatellut vapaaehtoisorganisaatiot ja julkiset toimijat olivat valmiit tarjoamaan palveluja ja 

aktivointia liikkuvassa palvelumallissa kukin resurssiensa mukaan. 

4.2.3 Aikataulu ja toimenpiteet 

Esiselvityksen käytännön toteutus alkoi syyskuussa. Hankkeesta tiedotetiin paikallislehdissä sekä 

Teuvan kunnan nettisivuilla sekä sosiaalisen median kanavilla.  

Paikallismedioissa sekä some -kanavilla saadun hyvän näkyvyyden ansiosta hanke tuli 

kohderyhmälle melko nopeasti näkyväksi ja tutuksi.  

Syyskuussa suunniteltiin yhteistyössä YTM Heli Talvitien kanssa kohderyhmäkysely palvelujen 

tarpeista kylillä, kyseltiin tarjoukset paikallisilta liikennöitsijöiltä Mallu-autoon tutustumismatkalle 

Lappeenrantaan. Mallu-auto on Eksote liikkuva sairaanhoitajan vastaanotto. 
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Hankkeesta teetettiin kaksi roll up -infoa tapahtumiin mukaan vietäviksi. 

Lokakuussa jalkauduttiin useisiin kohderyhmän tilaisuuksiin kertomaan esiselvityshankkeesta ja 

julkaistiin useita päivityksiä kunnan sosiaalisen median kanavilla.  

Kysely avattiin Teuvan kunnan nettisivuilla sähköisesti täytettäväksi sekä jaettiin kiinteisiin 

kyselypisteisiin eri toimipisteisiin. 

Lokakuussa aloitettiin infotilaisuuden suunnittelu ja vetonaulaksi tilaisuuteen päätettiin kutsua 

näyttelijä Tuija Piepponen. Kohderyhmää tavoitettiin tilaisuuteen paikallislehden ja henkilökohtaisten 

kutsujen muodossa. 

Marraskuussa järjestettiin hankkeesta infotilaisuus Teakilla 5.11. klo 17.30-20.00. Tapahtuma sai 

nimekseen Hyvinvointi-iltamat – ikäihmisten palvelut ja järjestöyhteistyö Teuvalla. 

Hyvinvointi-iltamat aloitettiin kahvitarjoilulla klo 17.30. Tilaisuuden avasi esiselvityshankkeen 

projektipäällikkö Marjo Kiuru-Sundberg toivottaen yleisön tervetulleeksi, kertoen lyhyesti hankkeesta 

ja illan ohjelmasta. 

Illan aikana kuultiin kanteleryhmä Helkkyjen esittämää musiikkia, YTM Heli Talvitien 

asiantuntijapuheenvuoro aiheesta yhdistysten ja ihmisten oma aktiivisuus hyvinvoinnin 

edistämisessä sekä hauskaakin hauskempi Tuija Piepposen luento hyvinvoinnista, 

vuorovaikutuksesta ja elekielen merkityksestä. Tilaisuudessa olivat läsnä hyvinvointivaliokunnan 

edustajat ylläpitämässä kuntalaisraatia järjestöyhteistyöstä.  

Esiselvityshankkeen toteutussuunnitelman osana ollut tutustuminen Mallu-auton toimintaan 

Lappeenrannassa toteutettiin 19.-20.11.2019. Mallu-auto on Eksoten liikkuva sairaanhoitajan 

vastaanotto. Tutustumiskäynnin tarkoituksena on ollut erityisesti liikkuvan palvelumallin toiminnan 

käynnistämiseen ja toteutukseen liittyvien kysymysten ratkominen. 

Kilpailutuksen kautta vastuulliseksi matkanjärjestäjäksi valittiin kokonaishinnaltaan edullisimman 

tarjouksen antanut Matka-Rengas Niemelä Oy. Tutustumisryhmä koostui tilaajan sekä 

esiselvityshankkeeseen liittyvistä, eri sidosryhmien edustajista. Lisäksi tarjottiin hankeperiaatteisiin 

kuuluvasti, myös asiasta kiinnostuneille mahdollisuutta lähteä tutustumismatkalle mukaan. Matkasta 

informoitiin paikallislehti Tejukassa, Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavilla sekä sähköpostilla 

välitetyin kutsuin sidosryhmien edustajille. 

Tutustuminen Mallu-auton toimintaan aloitetiin keskiviikkoaamuna. Mallu-auton toiminnasta 

kertoivat ylilääkäri Sami Raasakka sekä autossa työskentelevät lähihoitaja ja sairaanhoitaja.  

Ryhmämme oli etukäteen miettinyt Mallu-auton toimintaan liittyviä kysymyksiä, joihin esittelijät 
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vastasivat kattavasti, sekä kertoivat Mallu-auton toiminnan haasteista ja käytännöistä. 

Teoriaosuuden jälkeen ryhmä siirtyi itse Mallu-autoon, joka oli tuotu esittelyä varten terveysaseman 

pihaan.  

Koko ryhmäämme teki suuren vaikutuksen kaikkien Mallu-autoa esitelleiden henkilöiden aito 

innostus ja ylpeys asiaa kohtaan. Paluumatkalla kävimme vilkasta keskustelua liikkuvan 

palvelumallin mahdollisuuksista Teuvalla.  

Todettiin, että esiteltyjen terveyden- ja sairaanhoidollisten elementtien mukaan tuominen vaatii 

LLKY:n vahvan mukaantulon Teuvabiili -hankkeeseen. Toiminnan käytännön toteutukseen saimme 

monia hyviä vinkkejä.  

Kysely kohderyhmälle sulkeutui 15.11.2019, jonka jälkeen paperiversiot kerättiin pois ja syötettiin 

järjestelmään. Sähköisesti kyselyyn vastasi 70 henkilöä ja paperikyselyyn 235 henkilöä, vastauksia 

saatiin yhteensä 305 kpl. 

Joulukuussa jatkettiin marraskuussa aloitettuja sidosryhmähaastatteluita. Kyselystä saatu data 

analysoitiin sekä sidosryhmähaastatteluissa kerätty tieto kirjoitettiin loppuraportin muotoon. 

Tammikuussa pidettiin tiedotustilaisuus esiselvityksen lopputulemasta ja jatkotoimenpide-

ehdotuksesta. 

 

4.2.4 Resurssit 

Projektin toteutusaika 1.6.-31.12.2019. Varsinaisen esiselvityksen toteutusaika 1.9.-31.12.2019. 

Aikaa varattu myös hankintaprosessiin ja maksatukseen. 

Projektin suunnitellut kokonaiskustannukset ajalle 1.6.-31.12.2019 olivat 15 000 €. 

Tapahtumat lukuina

Kohderyhmätapaamiset 12 kpl

Sidosryhmähaastattelut 17 kpl

Infotilaisuus 140 hlöä

Lehtijuttuja 4 kpl

Kiinteät kyselypisteet 12 kpl 

Muut jakelukanavat 3 kpl

Kyselyn vastaukset 305 kpl
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4.2.5 Toteutuksen organisaatio 

• Hankkeen hallinto ja kirjanpito Teuvan kunta 

• Esiselvityksen toteutus Kiuru Promotion (1806686-8) Marjo Kiuru-Sundberg, BBA AMK 3. 

vuoden opiskelija. Kyselyosuuden laadintaan ja analysointiin osallistui YTM Heli Talvitie. 

4.2.6 Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio 

 

Kustannuslaji Haettu euroa Hyväksytty euroa

Ostopalvelut 10 000,00 €     10 000,00 € 

Matkakulut 2 500,00 €       2 500,00 €    

Muut kulut 2 500,00 €       2 500,00 €    

Kustannukset yhteensä 15 000,00 €     15 000,00 € 

Haettu yhteensä 15 000,00 €     Hyväksytty yhteensä 15 000,00 € 

 

Hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma 

Rahoituslaji Haettu euroa Hyväksytty euroa

Haettava tuki 13 500,00 €

EU-osuus 5 670,00 €

Valtio 5 130,00 €

Kuntaraha toimiryhmältä 2 700,00 €

Kunnan suora rahoitus hankkeeseen 1 500,00 € 0,00 €

Julkinen tuki yhteensä 15 000,00 € 13 500,00 €

Yksityinen, rahallinen osuus 1 500,00 €

Yksityinen rahoitus 0,00 € 1 500,00 €

Rahoitus yhteensä 15 000,00 € 15 000,00 €

Kokonaisrahoitus 15 000,00 € 15 000,00 €

Haettu ja hyväksytty yhteensä 15 000,00 € 15 000,00 €

 

(Kunnan suora rahoitus hankkeeseen: Anni Seppälän testamenttilahjoituksesta) 
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Hankkeen toteutuneet kustannukset 

Ostopalvelut   9 540,00 euroa 

Matkakulut   2 256,99 euroa 

Muut kustannukset  2 536,89 euroa 

Yhteensä   14 333,88 euroa 

Hankkeen toteutunut rahoitussuunnitelma 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

EU   5 418,21 euroa 

Valtio   4 902,19 euroa 

Leader Suupohja  2 580,10 euroa 

Teuvan kunta/testamenttirahoitus 1 433,39 euroa 

Yhteensä   14 333, 88 euroa 

4.2.7 Projektin raportointi ja seuranta 

Projektin aikana projektipäällikkö raportoi kahden viikon välein tilaajalle työvaiheilmoitus -tyyppisesti 

toteutuneet ja tulevat prosessit. 

4.2.8 Toteutusoletukset ja riskit 

Esiselvityshankkeen riskeinä olivat 

- sidosryhmien negatiivinen suhtautuminen  

- tarpeeksi kattavan otannan saaminen kohderyhmästä 

Kumpikaan riskeistä ei toteutunut. 
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4.3 Yhteistyökumppanit 

- Kiuru Promotion 

- Teuvan kunta 

- Leader Suupohja 

- Vanhus- ja Vammaisneuvosto 

- vapaaehtoisorganisaatiot kunnassa 

- LLKY 

- Teuvan seurakunta 

- Itä-Suomen Yliopisto / Maaseutupolitiikan kansalaistoiminnan ja hyvinvointipalvelujen 
verkosto 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 

Hankkeen aikana saatiin paljon käytännön tuloksia aikaan. Kysely kohderyhmälle ja 

sidosryhmähaastattelut käynnistivät muutosprosessin palvelujentarjonnan ja -saatavuuden 

ajattelussa. Toimintamalli palvelujen viemiseksi kylille sai kannatusta molemmissa ryhmissä. 

Hankkeessa onnistuttiin herättämään median kiinnostus aihetta kohtaan. Hanke sai sekä paikallista 

että maakunnallista huomiota.  

Projekti luo edellytyksiä uudenlaisen palvelu- ja verkostoitumisalustan kehittämiselle Teuvalla.  

 

5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Esiselvitys täydentää ja tarkentaa jo olemassa olevaa Teuvan kunnan Vanhus- ja 

vammaisneuvoston ideoimaa 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.  
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Kysyttäessä, miten usein asuinkylälläsi tulisi olla tapahtumia, eniten kannatusta sai kuukausittain 

vastaus, muut vaihtoehdot jakautuivat melko tasaisesti. 

 

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) 

- terveystarkastus (50% vastanneista) 

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

- oman tietokoneen/tabletin/puhelimen ohjelmistojen päivittäinen ja käyttömahdollisuudet 

(35,2% vastanneista) 
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Omaan hyvinvointiin vaikuttavista tärkeistä tekijöistä vastaajista 89,5% kertoi olevan terveyden, 

seuraavana tulevat suhteet lähimmäisiin sekä fyysinen hyvinvointi.

 

Kysyttäessä kohderyhmältä maksuvalmiudesta kylille tuotavasta palvelusta, vastaajista 28,2% 

olivat valmiit maksamaan palveluista ja 44% vastasi ehkä. Vain 9,3% vastanneista kertoi kantansa 

olevan ei. 
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Kohderyhmä osoitti suurta mielenkiintoa kyläkohtaisiin palvelupäiviä kohtaan. Vain 3% 

vastanneista ilmoitti, ettei osallistuisi kylän tarpeisiin suunniteltuun palvelupäivään. 

 

 

 

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. 

Teuvabiilillä toimintaa! -hankkeeseen haetaan kehittämishankerahoitusta Leader Suupohjalta. Mikäli 

rahoitus myönnetään, hanketta tulee hallinnoimaan Teuvan kunta.  

Hankeen 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 vetäjäksi palkataan projektipäällikkö, tai palvelu ostetaan 

ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Hankkeen käytössä ovat toimistosihteerin palvelut Teuvan 
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kunnassa, hankkeen kirjanpito sekä mahdolliset palkanlaskentakulut. Projektipäällikön työn tueksi 

asetetaan projektiryhmä avustamaan yksityiskohtaisemmissa toimenpiteiden suunnittelussa sekä 

tiedottamisessa. 

Teuvabiilillä toimintaa! -hankkeen kestoksi ehdotetaan 04/2020-08/2021. Varsinainen pilotointijakso 

09/2020-08/2021. 

Hankkeessa vuokrataan asuntoauto tai muu erottuva kulkuneuvo, jolla palveluja viedään kylille. 

Jokaisessa kylässä on myös mahdollisuus toimia kiinteässä toimipisteessä palvelun niin vaatiessa.  

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.  

Hankkeessa vuokrataan toimitilat Teuvan keskustasta, jossa projektipäällikkö työskentelee. Tila 

toimii myös ”olohuoneena” ja kokoontumispaikkana kyläläisille, heidän tullessaan asioimaan 

kuntakeskukseen. Tilassa vapaaehtoisjärjestöillä on mahdollisuus tarjota myös palvelujaan yhteisen 

tekemisen merkeissä. 

Teuvan kunnanhallitus on kokouksessaan 27.1.2020 (§ 12) todennut hankkeen päättyneeksi ja 

merkinnyt loppuraportin tiedoksi. 

 

 

 

 


