
AURAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 
 
 
 
Pöytäkirja 2/2020 
 
 
Aika: Keskiviikkona 12.08.2020 kello 14.30 – 15.40 
 
Paikka:  Auran kunnan valtuustosali ja liikuntapuisto  
 
 
  
Kokouksessa läsnä olleet: 
   
  Varsinaiset jäsenet   
   
  Maija-Liisa Korpi (Eläkeliitto)  X   
  (puheenjohtaja) 
  Taru Sahla     (Auran kh)   X 
  (varapuheenjohtaja) 
  Sirpa Kunnas, sosiaalijohtaja, sihteeri X 
  Sirkka-Liisa Saarinen (Ketterät)  --   
  Lea Koivuranta (Ketterät)  --   
  Liisa-Anneli Holmberg (Eläkeliitto)  X  
  Leila Isotalo (Auranmaan seniorit)  X   
  Jouko Kyyrö (Auranmaan seniorit)    X   
  (poistui  klo 14.30 – 15.15)  
  Petri Hörkkö (vammaisedustaja)  X 
  Anneli Roozbehan (seurakunta)  X  
  Merja Männikkö Pöytyän ktt:n ky  X  
  Ari Vilén (Vanhustentaloyhdistys ry)  - 
  
  Ulla-Maija Haapalainen, avopalvelun ohjaaja 
  (paikalla 15-15.40, kohta 6)  X 
  Anna Mäkinen, fysioterapeutti, kohta 6 X 
  Pentti Urho, rakennustarkastaja, kohta 6 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 Anneli Roozbehan ja Taru Sahla. 



Pöytäkirja päätettiin tarkastaa tiistaina 18.08.2020 sosiaalitoimistossa sen 
aukioloaikana klo 8.00 – 16.00. 
 
 

4. Vanhusten päivä ja -viikko 2020 
Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä 
sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko.  
 
Vuonna 2020 Valtakunnallista Vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään sunnuntaina 
4.10. ja Vanhustenviikkoa 4- 11.10. Tänä vuonna Vanhustenviikon teemana on 
”Onni on vanheta”. Tiistai 08.10.2020 on kansallinen SeniorSurf-päivä.  
 
Vanhustenviikon suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 
Vanhustyön keskusliitto kannustaa yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään 
toimintaa ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla. Vanhustyön 
keskusliitto on julkaissut teemajulisteen, jonka sähköinen versio sekä runsaasti 
muuta sähköistä materiaalia löytyy Vanhustyön keskusliiton verkkosivulta 
www.vtkl.fi. Materiaalia voi tulostaa tekijänoikeusvapaasti. 
 
Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä 
sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko.  
 
Auran kunnan Vanhustenviikon vieton suunnittelupalaveri  pidetään 
Auraamon kokoustilassa 31.08.2020 klo 14.00. Vanhus- ja vammaisneuvosto 
päättää osallistumisestaan Vanhustenviikkoon: 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi Vanhusten päivän ja –Viikon sekä paikallisen 
suunnittelupalaverin tietoonsa saatetuiksi. Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu 
Vanhusten päivän ja –Viikon viettoon mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi päätettiin 
seurata koronaviruspandemia tilannetta ja suosituksia tilaisuuksien järjestämisen 
suhteen. Vanhusten päivän ja – Viikon suunnittelupalaveriin maanantaina 
31.08.2020 osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
 

5. Poikkeusolojen kokemuksia 
 
Suomen hallitus päätti, että Suomessa siirryttiin koronaviruspandemian vuoksi 
poikkeusoloihin ja osa valmiuslaista otettiin käyttöön 16.03.2020 lukien. 
Valmiuslaista luovuttiin ja poikkeustila päättyi16.06.2020. Poikkeustilan aikana 
valtioneuvosto velvoitti yli 70-vuotiaat välttämään lähikontakteja muiden ihmisten 
kanssa mahdollisuuksien mukaan eli pysymään karanteenia vastaavissa 
olosuhteissa. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet keskustelivat kokemuksistaan 
poikkeustilan ajalta. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet kokivat, että 
mahdollisuuksien mukaan annettuja suosituksia noudatettiin. Poikkeusolot 
aiheuttivat yli 70-vuotiaille ja muillekin nk. riskiryhmiin kuuluville monenlaisia 
hankaluuksia. 

 

http://www.vtkl.fi/


6. Ulkokuntoiluvälineet 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 22.01.2020 tutustua 
liikuntapuistoon sekä sinne vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteesta asennettuihin 
ulkokuntoiluvälineisiin. Ulkokuntoiluvälineet  on syksyllä 2019 asennettu 
liikuntapuistoon, ja ne ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä.  
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän fysioterapeutti Anna Mäkinen liittyy 
kokoukseen klo 15.00. Fysioterapeutti Anna Mäkinen ohjeistaa vanhus- ja 
vammaisneuvoston jäseniä ulkokuntoiluvälineiden käyttöön. Asiantuntijana on 
paikalla  myös kunnan rakennustarkastaja Pentti Urho. 
 
Fysioterapeutti Anna Mäkinen ja rakennustarkastaja Pentti Urho esittelivät 
asennettuja ulkoliikuntavälineitä. Ulkoliikuntavälineet todettiin hyviksi ja 
toimiviksi. 
Kritiikkiä sai ainoastaan liian korkealle riippumista varten asennettu tanko ja 
boccia-kentän pintamateriaali. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet 
käyttivät välineitä kokeiluluonteisesti. 
 
 

7. 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, ja annetaan tiedoksi perusturvalauta-
kunnalle ja vanhus- ja vammaisneuvostolle. 
 
 

Taulukko: Odotusajat Auran kunnassa 1.1. – 30.06.2020 
 
 
PALVELU ODOTUSAIKA 

 
Hakemusten määrä * 
(kirjalliset, kpl) 

Palvelutarpeen 
arviointi/selvitys 

0-14 arkipäivää; 
kiireelliset 1 arkipäivä (heti) 

 8 

Säännöllinen kotihoito 1 arkipäivä  
Tilapäinen kotihoito 1 arkipäivä  
Ateriapalvelu 1 arkipäivä  
Turvapuhelinpalvelu 6 arkipäivää   4 
Omaishoidontuki 21 arkipäivää   6 
Sosiaalihuoltolain mukainen 
kuljetuspalvelu 

 
14 arkipäivää 

  
  9 

Päivätoiminta/hoito  0-7 vrk   -- 
Lyhytaikaishoito    1 vrk  
Tehostettu palveluasuminen  28 vrk   7 
 
* Määrä niissä palveluissa joissa lukumäärät ovat vähäiset ja käsin helposti laskettavissa. 



 
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi odotusajat iäkkäiden palveluihin tietoonsa 
saatetuiksi. 

 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
 

• Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli saattohoidosta ja varsinkin 
kivunhoidosta, ja toivoi aiheesta laajempaakin keskustelua. 

• Pohdittiin puheenjohtajan aloitteesta aloittteen tekemistä koskien kelan 
lääkekorvauksia suolistosairauksien hoitoon käytettäviin lääkkeisiin. 

• Merkittiin tiedoksi, että SPR:n jäsenalennus on poistettu SPR:n 
kuntoutusaseman palvelujen käyttäjiltä. 

• Päätettiin seurata miten istuinpenkkejä asennetaan sovitun mukaisesti. 
• Keskusteltiin koronatestauksien ruuhkautumisesta myös Pöytyän 

terveyskeskuksessa. 
• Keskusteltiin vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksen pitämisestä 

kävelykokouksena, joka kokous kartoittaisi tilojen esteettömyyttä. 
 
 

9.  Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdasta 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 20.10, 
klo 13.30. 
 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.  

 
 
 
 
 

 
Aurassa 18.08.2020  
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Maija-Liisa Korpi   Sirpa Kunnas 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
 
Anneli Roozbehan   Taru Sahla 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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