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SOPIMUKSEN OSAPUOLET

SALON KAUPUNKI

Salon kaupunki
Tehdaskatu 2
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24100 Salo
Y-t unnus: 0139533-1
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Särkisalokotiyhdistys ry
Jennynkuja 2
25630 Särkisalo
Y-t unnus: 0749469-9

Sopimuksen yhteyshenkilöt:
Salon kaupungin yhteyshenkilö: apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, puh. 02 77$
2059, sähköposti: jari.niemela@salo.fi.
Särkisalokotiyhdistyksen yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Päivi Engblom, puh.
040 132 63$5, sähköposti: paivi.engblam@yhres.fi
Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valv oa sopimuksen toteutumista ja
tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijaosapuolelle.
Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettav a toisen sopijaosapuolen
yhteyshenkilölle.

SOPIMUKSEN KOHDE
Yhteistoiminta terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen järjestämisestä Särkisalossa
Salon kaupungin osalta sopimus perustuu kaupunginhallituksen 9.1.2018 tekemään
päätökseen § 10, kaupunginhallituksen päätökseen 8.10.2018 § 366 ja
kaupunginvaltuuston 3.12.2018 § 159 hyvä ksymää n talausarviaon.
SO P I M U S
1. Särkisalokotiyhdistys toteuttaa Särkisalon alueella Salan kaupungin hyväksymäen
suuntaviiv ojen mukaisia ja monialaisia terv eyden ja hyv inv oinnin edistämisen
tehtäv iä. Toiminnassa otetaan erityisesti huomioon v anhusten toimintakyv yn ja
vireyden säilyttäminen.
2. T oi m i n n a n t ot e ut u m i s t a j a k e h i t t ä m i s t ä va r t en a s et e t a a n oh j a us - j a
yhteistyöryhmä, johon rahoittajatahoilia on mahdollisuus nimetä tarpeelliseksi
katsomassa määrä jäseniä. Ryhmän muut jäsenet edustav at sidosryhmiä ja
tarpeelliseksi katsottavia asiantuntijatahoja.

3. Särkisalokotiyhdistys jatkaa ja kehittää mm . seuraavia toimintamuotoja
- ylläpitää toiminnassa tarvittavaa vapaaehtoisverkostoa
- tiedottaa toiminnastaan kotiin jaettavan kausitiedottein, sosiaalisen median
ja lehtien avulla
- järjestää säännöllisesti tapahtuvia tilaisuuksia Särkisalokodissa ja sen
ulkopuolella
- järjestää tarkoitusta tukev ia erillisiä, kuten aiv oterv eyden edistämiseen,
kädentaitoihin ja kulttuuriin liittyv iä tilaisuuksia itse ja yhteistyötahojen
kanssa
- koordinoi kuljetusten järjestämistä

- järjestää matkoja ja ajankohtaisia tilaisuuksia
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- koordinoi Särkisalokodissa olevien hyvinvointialan yrittäjien palvelujen
käyttöä
- koordinoi ja valvoo yhteisessä käytössä olevien tilojen käyttöä
- koordinoi nuorisotilan käyttöä vapaaehtoisvoimin
- järjestää vaivotut tilat nuorille heidän koulun päättymisen jälkeiseksi ajaksi
ennen nuorisotilojen avaamista
- organisoi ikäihmisille kohdistettua ulkoliikuntaa, senioritansseja,
vertaisohjattua kuntosahtoimintaa ja kunnonkohenemisen ohella tasapainoa
ja muistia edistäviä liikuntaryhmiä

- organisoi ystävätoimintaa ja säännönmukaisia käyntejä vanhusten luona
kiireettämäksi kohtaamiseksi
- toimii kaupungin osa-aikaisen palvelupisteen tukena sen ollessa suljettuna
, kohtaamispaikkana ja lukusalina
- toimii matalan kynnyksen palvelupisteenä
sekä avustaa mm. tietokeen ja älypuhelimen käytössä, lomakkeiden täytössä
ja ajanvarauksissa
- ylläpitää kodinomaisuutta ja viihtyisyyttä Särkisalokodin tiloissa
- edistää Särkisalokodin ulkoalueiden kunnossapitämistä mm. organisoimalla
taikootyötä
- organisoi vanhusten saunotuspalveluja
- toimii Särkisalokodin toimijoiden yhteisesti päätettyjen asioiden
toimeenpanossa
- toimii moniaiaisten palvelukeskittymien käynnistymiseksi muualla Salossa"
LASKUTUS, MAKSUEHTO 3A VIIVÄSTYSKORKO
Kaupunki maksaa vuoden 2019 aikana yhdistykselle 45 000 euroa yhdistyksen laskutuksen
perusteella, maksuehto 30 pv netto. Viivästyskorko korkolain mukaan.
SOPIMUSK APPALEET
Tämä sopimus on tehty kahtena samanlaisena kappaleena, yksi molemmille
sopijaosapualille.
SOP I MUK SEN VOIM AS S AO LO

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Salossa 22. tammikuuta 2019
Salon kaupunki

Särkisalokotiyhdistys ry
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