
AURAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 
 
 
 
Pöytäkirja 4/2019 
 
 
Aika: 30.10.2019 kello 13.30 – 14.50 
 
Paikka:  Auraamo (Wanha Waltsu) 
 
 
  
Kokouksessa läsnäolleet: 
   
  Varsinaiset jäsenet  
   
  Maija-Liisa Korpi (Eläkeliitto)                 X  
  (puheenjohtaja) 
  Taru Sahla     (Auran kh)                       --  
  (varapuheenjohtaja) 
  Sirpa Kunnas, sosiaalijohtaja, sihteeri   X 
  Sirkka-Liisa Saarinen (Ketterät)     X 
  Lea Koivuranta (Ketterät)     -- 
  Ritva Sirkiä  (Eläkeliitto) varajäsen         X 
  Leila Isotalo (Auranmaan seniorit)     X 
  Jouko Kyyrö (Auranmaan seniorit),       X      
  Petri Hörkkö (vammaisedustaja)     X 
                     Anneli Roozbehan (seurakunta)     X 
  Kirsi valtonen (Pöytyän ktt:n ky), varajäsen      X 
  Ari Vilén (Vanhustentaloyhdistys ry)                X 
  Ulla-Maija Haapalainen, avopalvelun ohjaaja   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 Ritva Sirkiä ja Sirkka-Liisa Saarinen. 
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kunnantalolla tiistaina 5.11.2019, klo 8.00 – 16.00. 
 

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. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustui Auraamon tiloihin. Todettiin, että 
kokoustilassa  kaikuu liikaa. Tilat eivät ole myöskään esteettömät (kynnykset 
kokous- ja pop-up tilaan ja sisääntulossa kaksi koroketta; matot hankalat huonosti 
liikkuville). Inva WC:ssä ongelmia: kuten esim.Wc-istuimen ympäriltä puuttuu 
kaiteet, pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuvan on hankalaa laittaa valoja päälle. 
Pyörätuolissa tai rollaattorilla kulkeva ei onnistu vetämään WC:hen mennessään 
ovea perässään kiinni.  

 
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. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston mielestä Vanhustenviikon ohjelmaa oli paljon, ja se 
oli monipuolista. Joissakin tapahtumissa oli vähän osallistujia, jonka vuoksi 
tiedottamista tapahtumista on entisestään lisättävä. Osallistujia tapahtumissa oli 
seuraavasti: 

• Vanhemman väen kirkkopyhä: noin 23 
• Senioreiden pelikerhoon ei tullut ketään 
• Kanttorin lauluhetket maanantaina olivat suosittuja etenkin palvelutalojen 

asukkaiden keskuudessa. 
• Tiistain luennolla oli 7 osallistujaa 
• Sun Salin senioristartti oli suosittu ja Sun Salin kehonkoostumusmittaukseen 

jonotettiin 
• Kultaisen iän kerhossa oli noin 50 osallistujaa 
• Musiikkituokio palvelutalon ruokalassa, osallistujia lähes 50 
• Sun Salin lavista jumppasi 20 henkilöä 
• Arjen asiointi luento kirjastolla, 3 osallistujaa 
• Sukupolvet yhdessä ja erikseen, yleisöä noin 30 
• Diabetes kävely, yksittäisiä osallistujia 
• Sunnuntain yhteislaulutilaisuus palvelutalon ruokalassa, noin 20 osallistujaa 

 



Vanhusten Viikon tapahtumista ilmoitettiin Auranmaan Viikkolehdessä ja kunnan 
kotisivulla. Viikon teemana oli Varaudu vanhuuteen! 

 
 

6. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu 
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen Petri Hörkkö on tutkinut vaikeavammaisten 
kuljetuspalvelun erilaisia järjestämistapoja. Hörkkö kertoo kokouksessa 
vaihtoehtoisesta vaikeavammaisten kuljetuspalvelun järjestämisen mallista. 
 
Jäsen Petri Hörkkö toi terveiset Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (=THL) ja 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (=Eksoten) pilotista ”Leasing-auto 
vammaispalvelun vaihtoehtona”.Pilotointi alkanut THL:n ja Eksoten yhteistyönä 
vuoden 2015 lopussa. Pilotti liittyi vammaislainsäädännön uudistustyöhön. Pilottiin 
liittyi muitakin kuljetuspalvelukokeiluja kuin leasing-autoon liittyvä. 
Esite pilotista ”Leasing-auto vammaispalvelun kuljetuspalvelun vaihtoehtona” on 
pöytäkirjan liitteenä. 
 
 
 

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. 
 
Vanhus – ja vammaisneuvosto esittää kannanottonaan, että jatketaan samalla 
tavalla kuin tänä vuonnakin eli kunta tarjoaa kokoustarjoilut ja kokoontumispaikan 
sekä mahdollisesti tukee osallistumista koulutustilaisuuksiin. 
 
 
 

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.  
 
Avopalvelun ohjaaja Ulla-Maija Haapalainen tiedotti kokouksessa kotihoidon 
käyttöön ottamasta lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta sekä kotihoidon 
ajankohtaisista asioista sekä vertaistukea antavasta ryhmätoiminnasta (Leppis-
Clubi). Haapalainen tiedotti ja kertoi myös Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja 
palveluohjausnumerosta 02 262 6164, johon voi soittaa klo 9-15 sekä 
asiakasneuvonnan kotisivusta Asiakasneuvonta.fi. Myös alan yrittäjien toivotaan 
tallentavan tietojaan Asiakasneuvonnan kotisivulle. 
 
 

9.  



10. Muut esille tulevat asiat 
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 
 
Jäsen Petri Hörkkö kertoi kouluttautuneensa Invalidiliiton kokemustoimijaksi 
(selkäydinvamma). Hörkkö tiedotti, että hän voi tarvittaessa olla apuna lääkärille, 
fysioterapeutille tai sosiaalityöntekijälle kun nämä suunnittelevat palveluja 
asiakkailleen. 
 
Kokemustoimijaa voi pyytää mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
suunnitteluun ja arviointiin ja kokemustoimija voi myös toimia vertaistukena, 
tukihenkilönä. 
 
 

11.  Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdasta 
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti pitää seuraavan kokouksensa keskiviikkona 
22.01.2020, klo 13.30. 
 
 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aurassa 05.11.2019  
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
Maija-liisa Korpi  Sirpa Kunnas 
Puheenjohtaja  Sosiaalijohtaja, sihteeri 
 
 
 
 
 
 
Sirkka-Liisa Saarinen  Ritva Sirkiä 
Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
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