
AURAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 
 
 
 
Kokouskutsu 4/2019 
 
 
Aika: 30.10.2019 kello 13.30 -  
 
Paikka:  Auraamo (Wanha Waltsu) 
 
  
Kokouskutsu lähetetty varsinaisille jäsenelle ja yhdelle varajäsenelle: 
   
  Varsinaiset jäsenet  Henk.koht. varajäsenet 
   
  Maija-Liisa Korpi (Eläkeliitto) Matti Heikka  
  (puheenjohtaja) 
  Taru Sahla     (Auran kh) Ritva Vainio    
  (varapuheenjohtaja) 
  Sirpa Kunnas, sosiaalijohtaja, sihteeri 
  Sirkka-Liisa Saarinen (Ketterät) Anneli Laaksonen  
  Lea Koivuranta (Ketterät) Tuula Kipinoinen  
  Liisa-Anneli Holmberg (Eläkeliitto) Ritva Sirkiä   
  Leila Isotalo (Auranmaan seniorit) Matti Isotalo  
  Jouko Kyyrö (Auranmaan seniorit)     Anneli Aalto 
  Petri Hörkkö (vammaisedustaja) Jorma Siukonen  

Anneli Roozbehan (seurakunta) Katja Laaksonen  
  Merja Männikkö  Pöytyän ktt:n ky: Kirsi Valtonen 
  Ari Vilén (Vanhustentaloyhdistys ry) Timo Isotalo 
   
  
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Maija-Liisa Korpi avaa kokouksen. 
 

 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

 
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta 

 
 

4. Tutustuminen Auraamon tiloihin 
Auraamossa on tiloja Auranlaakson kansalaisopistolle, Aurassa toimiville 
yhdistyksille ja kuntouttavalle työtoiminnalle sekä pop up tila yrityksille. 
Tiloja annetaan käyttöön veloituksetta. 



Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustuu Auraamon tiloihin, ja esittää ehdotuksensa ja 
kannanottonsa tiloista. 
 

 
5. Vanhusten päivä ja -viikko 2019 

Valtakunnallista Vanhustenpäivää vietettiin  6.10.2019  ja Vanhustenviikkoa 
 6- 13.10. Tänä vuonna Vanhustenviikon teemana oli ”Varaudu vanhuuteen”. 
Vanhustenviikon suojelijana toimi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 
Vanhustyön keskusliitto kannusti yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään toimintaa 
ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla. 
 
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.  
Vanhustenviikon ohjelma Auran kunnassa on esityslistan liitteenä. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee vietetystä vanhustenviikosta, merkitsee 
sen tietoonsa saatetuksi ja esittää kannanottonsa Auran tapahtumiin 
Vanhustenviikolla. 

 
 

6. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu 
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen Petri Hörkkö on tutkinut vaikeavammaisten 
kuljetuspalvelun erilaisia järjestämistapoja. Hörkkö kertoo kokouksessa 
vaihtoehtoisesta vaikeavammaisten kuljetuspalvelun järjestämisen mallista. 
 
 

7. Vanhus- ja vammaisneuvoston talousarvio vuodelle 2020 
Vuoden 2019 talousarvioon kunta ei ole erikseen varannut rahaa vanhus- ja 
vammaisneuvoston toiminnalle, mutta eri toimikunnille on varattu yhteisesti 
käytettävä määräraha. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksensä talousarviostaan vuodelle 2020. 
 
 

8. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 
Perusturvalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt lääkkeiden koneellisen 
annosjakelun käytön kotihoidossa 1.1.2020 lukien. Auran kotihoidossa on tänä 
vuonna kokeiltu lääkkeiden koneellista annosjakelua. 
 
Avopalvelun ohjaaja Ulla-Maija Haapalainen kertoo kokouksessa  lääkkeiden 
koneellisesta annosjakelusta ja muista kotihoidon ajankohtaisista asioista.  
 
 

9. Muut esille tulevat asiat 
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 
 



10.  Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdasta 
 
 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
 
Aurassa 15.10.2019 
  
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
Sirpa Kunnas 
Sosiaalijohtaja, kokouksen sihteeri 
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