AURAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
Pöytäkirja 2/2019
Aika:

06.05.2019 kello 13.30 – 15.10

Paikka:

Kunnantalon valtuustosali, Nikkarinkuja 8

Kokouksessa läsnä olleet:
Varsinaiset jäsenet

Henk.koht. varajäsenet

Maija-Liisa Korpi (Eläkeliitto)
X Matti Heikka
(puheenjohtaja)
Taru Sahla (Auran kh)
-- Ritva Vainio X
(varapuheenjohtaja)
Sirpa Kunnas, sos.johtaja, sihteeri X
Sirkka-Liisa Saarinen (Ketterät)
X Anneli Laaksonen
Lea Koivuranta (Ketterät)
X Eila Saario -Liisa-Anneli Holmberg (Eläkeliitto) X Ritva Sirkiä
Leila Isotalo (Auranmaan seniorit) X Matti Isotalo
Jouko Kyyrö (Auranmaan seniorit) X Anneli Aalto
Petri Hörkkö (vammaisedustaja) X Jorma Siukonen
Anneli Roozbehan (seurakunta) X Katja Laaksonen
Merja Männikkö Pöytyän ktt:n ky: X Kirsi Valtonen
Ari Vilén (Vanhustentaloyhdistys ry) X Timo Isotalo

Asiantuntijoina paikalla:
Kari Tuohi, tekninen johtaja X
Marjaana Tamminen, vapaa-aikasihteeri X
Merja Johansson, sosiaaliohjaaja
X
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Maija-Liisa Korpi avasi kokouksen.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Kyyrö ja Sirkka-Liisa Saarinen.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa 13.05.2019 sosiaalitoimistossa klo 8.00 – 16.00.

4. Vanhus- ja vammaisneuvoston mielipide bussipysäkkien sijainteihin
Bussipysäkkien sijainteihin tulee muutoksia keväällä 2019. Osa bussipysäkeistä
tulee olemaan varustettuna lasikatolla ja penkillä. Hanke bussipysäkeistä on ELYkeskuksen ja kunnan yhteinen. Tekninen johtaja Kari Tuohi oli kokouksessa
selvittämässä bussipysäkkien muutettuja sijainteja. Tekninen johtaja kertoi myös
vanhus- ja vammaisneuvoston ulkokuntoiluvälineitä ja istuinpenkkejä koskevien
aloitteiden toteutumisesta sekä ns. Valintatalon korjaustöiden edistymisestä.
Valintatalon korjaustyöt valmistuvat elokuun loppuun mennessä, ja siellä
tapahtuvaa toimintaa vasta suunnitellaan.
Ulkokuntoiluvälineitä aletaan asentaa talkootyövoimin mahdollisesti jo toukokuussa.
Ja ulkoilupuistoon tulee myös tekonurmen päälle asennettuna boccia-kenttä, jonka
viereen vanhus- ja vammaisneuvosto ehdotti kiinteää penkkiä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto teki aloitteen bussipysäkeistä seurakuntatalon
kohdalle, jonka aloitteen tekninen johtaja lupasi viedä tekniselle lautakunnalle
tiedoksi ja toimeenpantavaksi.
5. Vapaa-aikatoimen kuulumisia vanhus- ja vammaisneuvostolle
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 23.01.2019 kutsua seuraavaan
kokoukseensa asiantuntijana vapaa-aikasihteeri Marjaana Tammisen.
Vapaa-aikasihteeri Marjaana Tamminen esitteli kokouksessa monipuolisia vapaaajan palveluja sekä tulevan kesän ja syksyn tapahtumia ja kursseja. Tamminen
kehoitti lukemaan Aurankukkaa, joka nyt keväällä jaetaan joka kotiin.
Tammisen mukaan yhdistysilta on 9.5, klo 17.30, ja syksyllä järjestetään luentoja
m.m. edunvalvonnasta (28.10 ja 4.11).
Kokouksessa keskusteltiin myös valtakunnallisesti vietettävästä Vanhusten
Viikosta, jota tänä vuonna vietetään viikolla 41. Vanhusten Viikon suunnittelukokous
on 22.08.2019, klo 13.30, jonne myös vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ovat
tervetulleita.
6. Vammaiskortin käyttöön otto
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 23.01.2019 käsitellä
vammaiskortin käyttöönottoa.
Sosiaaliohjaaja Merja Johansson tiedotti kokouksessa vuonna 2018 käyttöön
otetusta EU-vammaiskortista. Johansson antoi myös ohjeita siitä miten korttia
haetaan.
7. Vanhusten hoivapalvelut on toteutettava laatu edellä
Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja on toimittanut sihteerille Eläkeliiton
Varsinais-Suomen piirin kevätkokouksen kannanoton. Kannanotto on kokouslistan
liitteenä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi kannanoton tietoonsa saatetuksi.

8. Eläkkeensaajien keskusliiton vetoomus
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on lähettänyt kunnan/kaupunginhallituksille
vetoomuksen ”Eläkeläisjärjestöjen toiminta on tärkeää ja sitä pitää tukea”
Eläkkeensaajien Keskusliito EKL ry on lähestynyt kunnanhallitusta vetoomuksella,
että
- kunta antaa eläkkeensaajayhdistysten tekemälle työlle sille kuuluvan arvon,
tarjoaisi esteettömät tilat joustavasti ja maksutta sekä tukee yhdistyksiä
taloudellisesti
- kunta varaa taloudellista ja henkilöresurssia digitalisaation edistämiseen ja
ikääntyneiden tietotekniikkaopastukseen
- kunta miettii aidosti miten eläkkeensaajajärjestöjen työtä voidaan alueellisesti
tukea ja tiedottaa päätöksistä järjestöille.
Auran kunnanhallitus on kokouksessaan 11.03.2019, § 44 käsitellyt
Eläkkeensaajien vetoomusta seuraavasti:
”Auran kunnassa toimii vammais- ja vanhusneuvosto, jonka välityksellä saadaan
em. ryhmien ääni ja tarpeet kuuluviin päätöksentekoon. Auralaiset yhdistykset
saavat ilmaiseksi varata ja käyttää Vanhustentaloyhdistyksen kerhohuonetta, joka
on esteetön tila. Ns. Valintatalon kiinteistöön on lisäksi tulossa auralaisten
olohuone, jossa niin yksityiset kuin yhdistyksetkin voivat kokoontua.
Kunta huomioi ikääntyneitä henkilöitä perusturvan alla olevien laadukkaiden
palveluiden lisäksi monin tavoin. Kunta osallistuu kuukausittain Aurassa toimivan
yksityisen kuntosalin seniorijumpan kustannuksiin. Yhdistykset saavat toimintaavustusta vuosittain toiminnan laajuuden ja sen synnyttämien kustannusten
mukaan. Kuntakeskukseen on lisätty pyöräteiden varsille penkkejä liikkumisen
helpottamiseksi. Yksityistä palvelutarjontaa pyritään saamaan Auran keskustaan
lisää olemassa olevien laadukkaiden palveluiden lisäksi. Kunnan keskeiseen
puistoon rakennetaan boggia-kenttä ja kuntoilulaitteita ikäihmisille minigolf-puiston
viereen keväällä 2019. Auran kirjastossa virkailijat neuvovat arkipäiväisenä työnään
asiakkaita digiasioissa ikään katsomatta. Nämä ovat kaikki ilmaiseksi käytettävissä
ja mahdollistavat monipuolisen yhteistoiminnan. Lisäksi kansalaisopisto ja SPR
järjestävät ikäihmisille tietokonekursseja. Kunnan strategiassa keskeinen tavoite on
toimia kumppanina yhdistysten kanssa palveluiden ja toiminnan järjestäjänä. Kunta
on avoin tekemään jatkossakin yhteistyötä ja kehittämään ikäihmisten tarvitsemia
palveluita.”
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi kunnanhallituksen vastauksen
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:lle tietoonsa saatetuksi. Vanhus- ja
vammaisneuvoston mielestä kunnanhallituksen vastaus oli hyvä. Vanhus- ja
vammaisneuvosto korosti kuitenkin, ettei Vanhustentalon kerhohuone ole
ilmaiseksi yhdistysten käytössä vaan että sen käyttö vaatii
Vanhustentaloyhdistyksen jäsenyyden ja jäsenmaksun suorittamisen.
Mikonpolun kerhohuonetta voidaan pääasiallisesti käyttää iäkkäille
suunnattuun toimintaan.

9. Koneellisen annosjakelun pilotti
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 03.04.2019, § 29, että lääkkeiden
koneellista annosjakelua kokeillaan pilottina Auran kotihoidossa vuoden 2019
aikana kuuden (6) kuukauden ajan.
Kokeilun piiriin hyväksytään Auran kotihoidon 10 asiakasta, joille on myönnetty
palvelusuunnitelmaan perustuvat säännölliset kotihoidon palvelut.
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kannanottonsa lääkkeiden koneelliseen
annosjakeluun.
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas selvitti kokouksessa annosjakelukokeilua ja apteekin
annosjakelupalvelua. Kokeilun tulokset ovat raportoitavissa syksyllä 2019.
Annosjakelulla varmistetaan potilas/asiakasturvallisuutta ja se antaa kotihoidolle
enemmän aikaa, joka suunnataan asiakastyöhön.
Vanhus- ja vammaisneuvosto edellytti, että myös neuvostoa tiedotetaan kokeilun
tuloksista.
10. Muut esille tulevat asiat
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Sosiaalijohtaja tiedotti, että kunnalla on uusitut nettisivut, joihin kannattaa tutustua.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli muovin keräyspisteestä ja muovin
kierrätyksestä.
11. Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdasta
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti pitää seuraavan kokouksensa 29.08.2019,
klo 13.30.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Aurassa 09.05.2019
Kokouksen puolesta
Maija-Liisa Korpi
Puheenjohtaja

Sirpa Kunnas
Sosiaalijohtaja, kokouksen sihteeri

Jouko Kyyrö
Pöytäkirjantarkastaja

Sirkka-Liisa Saarinen
Pöytäkirjantarkastaja

