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Kokouskutsu 1/2020 
 
 
Aika: Keskiviikkona 22.01.2020 kello 13.30 -  
 
Paikka:  Palvelukeskuksen ruokala, osoite Mikonpolku 2 
 
 
  
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 
  
  Alkio, Anna-Mari, kehittämisjohtaja 
  
  
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta 

 
4. Vuoden 2019 toimintakertomus 

 
Ehdotus toimintakertomukseksi vuodelta 2019 on kokouskutsun liitteenä. 
Vanhus- ja vammaisneuvosto käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen, 
ja esittää sen kunnanhallitukselle tiedoksi. 
 
 



5. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma 
Vanhusneuvosto päättää vuoden 2020 toimintasuunnitelmastaan seuraavaa: 
 
         - esitysten, aloitteiden ja lausuntojen laatiminen 

 -  seurata  tekemiensä esitysten käsittelemistä ja toteuttamista 
-  osallistua Vanhusten Viikon suunnitteluun ja tapahtumiin 
- osallistua muihin mahdollisesti järjestämiinsä tilaisuuksiin ja tapahtumiin.  
-  lisätä tiedotusta vanhus- ja vammaisneuvostosta  
-  vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenien yhteystiedot julkaistaan kunnan 
   nettisivulla 
-  vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat julkaistaan edelleen kunnan 
   nettisivulla 
-  seurata kunnan eri hallintokuntien toimintaa ja päätöksiä iäkkäiden 
   palvelujen toteutumiseksi. 
-  seurata liikkumista edistävien palvelujen toteuttamista 
-  arvioi erityisesti iäkkäiden ja vammaisten ihmisten palveluja ja 
   esteettömyysasioita. 
-  vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksiin kutsutaan eri alojen 
   asiantuntijoita tiedonsaannin varmistamisen tueksi.     
 

 
6. Asiantuntijan puheenvuoro 

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 29.8.2019 kutsua 
kokoukseensa kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkion. 
 
Anna-Mari Alkio vastaa kokouksessa vanhus- ja vammaisneuvoston kysymyksiin ja 
kertoo oman toimialansa kuulumisia painottaen iäkkäiden palveluja. 

 
7. Ulkokuntoiluvälineet 

Ulkokuntoiluvälineet on syksyllä 2019 asennettu liikuntapuistoon, ja ne ovat 
kaikkien kuntalaisten käytettävissä.  
Vanhus- ja vammaisneuvoston palaute ulkokuntoiluvälineistä. 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen Liisa Holmberg tuo terveiset koulutuksesta 
14.11.2019: ”Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet – keskeinen lainsäädäntö ja 
vanhusneuvostojen keinot vaikuttaa. 
 

9.  Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdasta 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 

 
 
Aurassa 14.01.2020 
 
Kokouksen puolesta 
 
Sirpa Kunnas, 
Sosiaalijohtaja, kokouksen sihteeri 
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