AURAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Pöytäkirja 3/2019
Aika:

29.8.2019 kello 13.30 – 14.48

Paikka:

Palvelukeskuksen ruokala, osoite Mikonpolku 2

Kokouksessa läsnä olleet:
Varsinaiset jäsenet
Maija-Liisa Korpi (Eläkeliitto)
(puheenjohtaja)
Sirpa Kunnas, sosiaalijohtaja, sihteeri
Sirkka-Liisa Saarinen (Ketterät)
Liisa-Anneli Holmberg (Eläkeliitto)
Leila Isotalo (Auranmaan seniorit)
Jouko Kyyrö (Auranmaan seniorit)
Anneli Roozbehan (seurakunta)
Merja Männikkö Pöytyän ktt:n ky

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 Leila Isotalo ja Anneli Roozbehan.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa keskiviikkona 4.9.2018 sosiaalitoimistossa sen
aukioloaikana 8.00 – 16.00.
4. Vanhusten päivä ja -viikko 2019
Valtakunnallista Vanhustenpäivää vietetään vuonna 2019 sunnuntaina 6.10. ja
Vanhustenviikkoa 6- 13.10. Tänä vuonna Vanhustenviikon teemana on ”Varaudu
vanhuuteen”. Vanhustenviikon suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Vanhustyön keskusliitto kannustaa yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään
toimintaa ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla.

Vanhustyön keskusliitto juhlii 70-vuotista taivaltaan ja on juhlavuotensa kunniaksi
tuottanut verkkosivuilleen www.vtkl.fi festivaaliohjelman sekä runsaasti vinkkejä ja
ideoita Vanhustenviikon ohjelmaksi.
Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivä ja –viikko ovat maassamme
pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia. Vanhustenpäivää on vietetty
jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko
on Vanhustenviikko.
Vanhustenviikon suunnittelupalaveri pidettiin kunnan valtuustosalissa 22.08.2019.
Vanhusneuvosto päättää osallistumisestaan Vanhustenviikkoon.
Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustui Vanhustenviikon alustavaan ohjelmaan, ja
merkitsi sen tietoonsa saatetuksi. Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustui
Vanhustenviikon valtakunnalliseen festivaaliohjelmaan ja vinkkeihin sekä
Vanhustenviikon julisteeseen. Vanhustenviikon ohjelma julkaistaan Aurankukassa
ja mahdollisesti Kunnallisesa Viikkolehdessä.
5. Odotusajat iäkkäiden palveluihin
Vanhuspalvelulain (26 §:n) mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain
tiedot siitä missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.
Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen
jättämisestä siihen kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.
Odotusajat julkaistaan kunnan kotisivulla, Aurankukassa ja annetaan tiedoksi
perusturvalautakunnalle sekä vanhus- ja vammaisneuvostolle.

Taulukko: Odotusajat Auran kunnassa 1.1. – 30.06.2019
PALVELU

ODOTUSAIKA

Palvelutarpeen
arviointi/selvitys
Säännöllinen kotihoito
Tilapäinen kotihoito
Ateriapalvelu
Turvapuhelinpalvelu
Omaishoidontuki
Sosiaalihuoltolain mukainen
kuljetuspalvelu
(Päivätoiminta/hoito
Lyhytaikaishoito
Tehostettu palveluasuminen

0-14 arkipäivää;
kiireelliset 1 arkipäivä (heti)
1 arkipäivä
1 arkipäivä
1 arkipäivä
6 vrk
45 vrk
14 vrk
0-7 vrk)
1 vrk
22 vrk

Hakemusten määrä *
(kirjalliset, kpl)
12

9
7
7

8

* Uusien hakemusten määrä niissä palveluissa joissa lukumäärät vähäiset ja käsin

helposti laskettavissa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi iäkkäiden palveluiden odotusajat tietoonsa
saatetuiksi.
6. Ympärivuorokautinen asumispalvelu
Ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoaa kunnassa kunnan palveluasuntola
Hoivakoti ja ostopalvelut (Mikonpolun palveluasuntola, Esperi).
Sosiaalijohtaja kertoo kokouksessa tilanteesta ympärivuorokautisessa
palveluasumisessa.
Sosiaalijohtaja kertoi kokouksessa ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan
tilanteesta. Hoivakodeissa ei 29.8.2019 ole tyhjiä paikkoja: Kunnan palvelutalo
Hoivakoti on täynnä ja Mikonpolku Esperi on täynnä. Lisäksi auralaisia on
Riihikoskella palvelutalo Riihelässä (Esperi). Palveluseteleitä ympärivuorokautisiin
hoivapalveluihin on myönnetty 5.
7. Auraamon tilojen hyödyntäminen
Auraamon (Wanha Waltsu) tilojen avajaiset ovat perjantaina 30.08.2019 klo 14.00.
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee siitä miten vanhus- ja
vammaisneuvoston jäsenyhdistykset voisivat käyttää Auraamon tiloja.
Auraamossa on tiloja Auranlaakson kansalaisopistolle, Aurassa toimiville
yhdistyksille ja kuntouttavalle työtoiminnalle sekä pop up tila yrityksille
vuokrattavaksi veloituksetta. Lisätietoja tiloista ja tilojen käyttömahdollisuuksista on
tulossa pian lisää.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää tutustumisestaan Auraamon tiloihin, ja antaa
ehdotuksensa tilojen käytölle.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti pitää seuraavan kokouksensa Auraamon
tiloissa. Lisäksi keskusteltiin siitä, että yhdistysten harrastustoimintoja voitaisiin
siirtää Auraamon tiloihin, esimerkiksi otettiin esille Eläkeliiton boccia-kerho.
8. Osallisuus osana arkea
5.11.2019 klo 12.00 – 15.00 järjestetään osallisuus osana arkea, osa II. Tilaisuus
on Lounatuulet yhteisötalossa Turussa. Esite on ohessa liitteenä. Tilaisuus on
tarkoitettu kaikille Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestöille sekä muille
terveyttä ja hyvinvointia edistäville järjestöille, vammais- ja vanhusneuvostoille sekä
JärjestöSotehanke ja VAPI ry:n yhteistyökumppaneille. Tilaisuuden tarkoituksena
on lisätä osallistujien osaamista yksilöiden hyvän arjen ja osallisuuden
vahvistamisessa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää osallistumisestaan edellä mainittuun
5.11.2019 tilaisuuteen.

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi edellä mainitun tilaisuuden ”Osallisuus osana
arkea” tietoonsa saatetuksi, jonka tilaisuuden esite on ohessa liitteenä.
9. Muut esille tulevat asiat
Muut esille tuodut asiat olivat seuraavat:
• Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että seuraavaan kokoukseen kutsuttaisiin
kehittämisjohtaja ja avopalvelun ohjaaja.
• Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti pyytää selvitystä tekniseltä
toimelta siitä, että milloin päätetyt ulkoliikuntavälineet ovat asennetut
paikoilleen?

10. Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdasta
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti pitää seuraavan kokouksensa
keskiviikkona30.10.2019, klo 13.30, ja jos mahdollista paikkana on Auraamo.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.48.

Aurassa 02.09.2019
Kokouksen puolesta

Maija-Liisa Korpi
Puheenjohtaja

Sirpa Kunnas
Sosiaalijohtaja, kokouksen sihteeri

Leila Isotalo
Pöytäkirjantarkastaja

Anneli Roozbehan
Pöytäkirjantarkastaja

