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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 

 
Vanhusneuvosto kokoontui vuonna 2019 neljä (4) kertaa. 
 
Seuraavat henkilöt toimivat vanhusneuvoston jäseninä ja varajäseninä: 
 
  Varsinaiset jäsenet  Henk.koht. varajäsenet 

   

  Maija-Liisa Korpi (Eläkeliitto) Matti Heikka  
  (puheenjohtaja) 
  Taru Sahla     (Auran kh)  Ritva Vainio (1.6.2019 saakka)   
  (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  
 
 
 
VANHUS-  JA VAMMAISNEUVOSTON ALOITTEITA JA KANNANOTTOJA 
 

- Vanhus- ja vammaisneuvoston aloite ulkokuntoiluvälineistä toteutui syksyllä 2019. 
Liikuntapuistoon on asennettu ulkoliikuntavälineitä, joita voi vapaasti käyttää. 
Vanhus- ja vammaisneuvosto esitti liikuntapuistoon myös boccia-kenttää. 

- Vanhus- ja vammaisneuvosto teki kannanottoja esteettömyysasioissa, esimerkiksi 
koskien Auraamon tiloja. 

- Vanhus- ja vammaisneuvosto esitti kannanottonsa tekniselle toimelle keväällä 2019 
uusittavien bussipysäkkien sijaintiin (kunnan ja ELY-keskuksen yhteinen hanke) 
sekä keskusta-alueen istuinpenkeistä. 

- Vanhus- ja vammaisneuvosto esitti kannanottonsa kotihoidossa aloitettuun  
lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun. 

 
 
OSALLISTUMINEN HANKKEISIIN 
 
Vanhusneuvosto tutustui kuntien yhteiseen vanhustenhuollon KomPassi- hankkeeseen, 
jossa on luotu  keskitetty maakunnallinen asiakas- ja palveluohjausmalli, jonka 
palveluohjauksen toteuttamiseen myös vanhusneuvostojen kannanottoja kyseltiin. 
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TILAISUUDET 
 
Vanhusneuvosto osallistui  Vanhustenpäivän 6.10  ja Vanhustenviikon 6- 13.10 viettoon. 
Vanhusten Viikon 2018 teemana oli ”Varaudu vanhuuteen”.  
 
MUUTA 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustui kunnanhallituksen vastaukseen Eläkkeensaajien 
Keskusliiton EKL ry:n vetoomukseen kunnan/kaupunginhallituksille. Vetoomuksessa 
korostettiin eläkeläisjärjestöjen toiminnan ja sen tukemisen tärkeyttä. Vanhus- ja 
vammaisneuvoston mielestä Auran kunnanhallituksen vastaus oli hyvä. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto seurasi ikäihmisten palvelujen toteutumista ja odotusaikoja 
kunnan vanhustenhuollon palveluihin. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston mielestä odotusajat iäkkäiden palveluihin olivat vuonna 2019 
kohtuulliset. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustui kunnan ympärivuorokautiseen asumispalveluun. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustui EU:n vammaiskorttiin. 
 
Vapaa-aikasihteeri esitteli vanhus- ja vammaisneuvostolle vapaa-aikatoimen palveluja. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen tiedotti neuvostoa Invalidiliiton 
kokemusasiantuntijapalvelusta ja THL:n ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin 
vaikeavammaisten kuljetuspalvelupilotista. 
 
 
 
Aurassa 14.01.2020 
 
 
Sirpa Kunnas 
Sosiaalijohtaja 
 
 
 
 

 
 


