AURAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Pöytäkirja 1/2022

Aika:

31.03.2022 kello 13.30 – 14.40

Paikka:

Palvelukeskuksen ruokala, osoite Mikonpolku 2

Kokouksessa läsnä olleet:

Varsinaiset jäsenet

Sirpa Kunnas, sosiaalijohtaja, sihteeri
Matti Heikka, Eläkeliitto
Annukka Lohikko, Auranmaan Seniorit ry.
Rami Jokinen, Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry.
Anneli Roozbehan, Liedon seurakunta
Merja Männikkö Pöytyän ktt:n ky.
Ari Vilén Auran Vanhustentaloyhdistys ry
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Poissa:
Jenni Päätalo, kunnanhallituksen edustaja
Petri Hörkkö, esteettömyysasiantuntija
Liisa-Anneli Holmberg (ei saanut kutsua), Eläkeliitto

1. Kokouksen avaus
Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.10.2021, § 209, nimennyt vanhus- ja
vammaisneuvoston toimikaudelle 2021 – 2025. Vanhus- ja vammaisneuvosto
järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Sosiaalijohtaja avasi kokouksen. Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajaksi
valittiin Matti Heikka ja varapuheenjohtajaksi Ari Vilén.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annukka Lohikko ja Rami Jokinen.

Pöytäkirjan
tarkastamisesta
sovittiin,
että
pöytäkirjan
pitäjä
lähettää
pöytäkirjantarkastajille pöytäkirjan ensin sähköisesti tarkastettavaksi, ja
pöytäkirjantarkastajat vahvistavat pöytäkirjan allekirjoituksillaan seuraavassa
kokouksessa.
4. Vanhus- ja vammaisneuvostosta puuttuu Auran Ketterät Eläkeläiset ry:n
edustus
Auran Ketterät Eläkeläiset ry on ottanut yhteyttä ja haluaisi jäsenensä Sirkka-Liisa
Saarisen nimettäväksi jäseneksi vanhus- ja vammaisneuvostoon. Kunnanhallitus
päätti, että vanhus- ja vammaisneuvostoa voidaan täydentää. Vanhus- ja
vammaisneuvosto päättää uuden jäsenen nimeämisestä vanhus- ja vammaisneuvostoon.
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyy jäsenekseen Sirkka-Liisa Saarisen, Auran
Ketterät Eläkeläiset ry.
5. Vuoden 2021 toimintakertomus
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui vuonna 2021 ainoastaan kerran
toimintakauden
päätöskokoukseen.
Koronaviruspandemia
on
rajoittanut
kokoontumisia vuodesta 2020 lukien.
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi tietoonsa
vammaisneuvoston kokoontumisen vuonna 2021.
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6. Päätetään vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspöytäkirjojen julkaisemisesta ja
jäsenten ja heidän yhteystietojensa julkaisemisesta kunnan kotisivulla.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että kokouspöytäkirjat julkaistaan kunnan
kotisivulla kuten myös vanhusneuvoston jäsenet. Vanhus- ja vammaisneuvosto
päättää jäsentensä yhteystietojen julkaisemisesta kunnan kotisivulla seuraavassa
kokouksessaan.
7. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma
Vanhusneuvosto päättää vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta seuraava:
- seurata tekemiensä esitysten käsittelemistä ja toteuttamista
- osallistua Vanhusten Viikon ja Vammaisten Viikon suunnitteluun ja tapahtumiin.
- lisätä tiedotusta vanhusneuvostosta
- seurata kunnan eri hallintokuntien toimintaa ja päätöksiä
- seurata liikkumista edistävien palvelujen ja liikuntaneuvonnan toteuttamista
- arvioida erityisesti iäkkäiden palveluja ja esteettömyysasioita.
- vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksiin voidaan kutsua eri alojen
asiantuntijoita ja kunnan eri hallintokuntien edustajia.
- verkostoitua lähikuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa
ja mahdollisesti hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa.
- Erilaisten tapahtumien järjestämiseen osallistuminen.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti seuraavassa kokouksessaan tarkentaa vuosien
2022 – 2023 toimintasuunnitelmaansa.

8. Vanhus- ja vammaisneuvoston talousarvio vuodelle 2022
Vuoden 2022 talousarvioon kunta ei ole erikseen varannut rahaa vanhus- ja
vammaisneuvostolle, mutta eri toimikunnille on talousarvioon varattu yhteisesti
käytettävä määräraha.
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi tietoonsa talousarvionsa vuodelle 2022, ja
sen ettei vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksista makseta kokouspalkkiota.

9. 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 perusturvalautakunnalle sekä vanhus- ja vammaisneuvostolle.
Taulukko: Odotusajat Auran kunnassa 1.7. – 31.12.2021
PALVELU

ODOTUSAIKA

Palvelutarpeen
arviointi/selvitys
Säännöllinen kotihoito
Tilapäinen kotihoito
Ateriapalvelu
Turvapuhelinpalvelu
Omaishoidontuki
Sosiaalihuoltolain mukainen
kuljetuspalvelu
Päivätoiminta/hoito
Lyhytaikaishoito
Tehostettu palveluasuminen

0-14 arkipäivää;
kiireelliset 1 arkipäivä (heti)
1 arkipäivä
1 arkipäivä
1 arkipäivä
6 arkipäivää
45 arkipäivää
14 arkipäivää
0-7 vrk
1 vrk
9 vrk

Hakemusten määrä *
(kirjalliset, kpl)
12

6
10
8

7

* Määrä niissä palveluissa joissa lukumäärät ovat vähäiset ja käsin helposti laskettavissa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi odotusajat iäkkäiden
palveluihin.

10. Muut esille tulevat asiat
1. Päätettiin kutsua seuraavaan kokoukseen kunnan vapaa-aikasihteeri
Jaana Ranta-Aho kertomaan liikuntaneuvojan palkkaamisesta ja
liikuntamahdollisuuksista huomioiden erityisesti iäkkäät ja vammaiset
kuntalaiset.

2. Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa jäsen Merja Männiköllä on
puheenvuoro hyvinvointialueen valmisteluun liittyen.
3. Jäsen Merja Männikkö tiedotti 4.rokoteannosten antamisesta 80-vuotta
täyttäneille ja palvelutalojen asukkaille sekä työntekijöille. Hän tiedotti myös
Auran terveysaseman lääkäripalveluista ja Arkeen Voimaa – hankkeesta.
4. Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli ystävätoiminnan tarpeesta
ikäihmisten keskuudessa.

11. Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdasta
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti pitää seuraavan kokouksensa Auran (Liedon)
seurakunnan virastotalolla (os. Sillankorvantie 5) maanantaina 30.05.2022
klo 13.30 -

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Aurassa 01.04.2022

Kokouksen puolesta

Sirpa Kunnas
Sosiaalijohtaja, kokouksen sihteeri

Matti Heikka
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Rami Jokinen
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry.

Annukka Lohikko
Auranmaan Seniorit ry

