
AURAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 
 
 
Pöytäkirja 2/2022 
 
 
Aika: 30.05.2022 kello 13.30 – 14.50 
 
Paikka:  Liedon seurakunnan Auran kirkkoalueen virastotalo,  

os. Sillankorvantie 5 
 
 
 
 
 
  
Kokouksessa läsnä olleet: 
   
   
  Sirpa Kunnas, sosiaalijohtaja, sihteeri X  
  Matti Heikka (Eläkeliitto) puh.joht.  X  
  Liisa-Anneli Holmberg, Eläkeliitto      X 
  Jenni Päätalo, Auran kh   -- 
  Taru Sahla (Auran kh), varajäsen  X  
  Annukka Lohikko, Auranmaan seniorit ry  X   
  Petri Hörkkö, Esteettömyystoimija  X 
  Rami Jokinen, Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry  X 
  Anneli Roozbehan, Liedon seurakunta X  
  Merja Männikkö,  Pöytyän ktt:n ky.  X 
  Ari Vilén, Vanhustentaloyhdistys ry  X 
  Sirkka-Liisa Saarinen, Auran Ketterät Eläkeläiset ry     X 
  Jaana Ranta-Aho, vapaa-aikasihteeri, asiantuntija, kohta 5. X 
  
  
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 

 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vahvistaminen 

Eläkeliiton edustaja Liisa-Anneli Holmberg ei saanut väärinkäsityksen vuoksi kutsua 
vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukseen 31.03.2022. 
Joten Liisa-Anneli Holmberg ei tiennyt saapua kokoukseen. Myöskään Holmbergin 
varajäsen ei ollut  kokouksessa. 
 
Lisäksi Auran Ketterien Eläkeläisten edustus puuttui kokouksesta 31.03.2022.  
 
Edellä olevaan perustuen vanhus- ja vammaisneuvosto päättää pitääkö 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali uusia. 



Vanhus- ja vammaisneuvosto vahvisti puheenjohtajaksi Matti Heikan ja 
varapuheenjohtajaksi Ari Vilénin. 

 
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Hörkkö ja Liisa-Anneli Holmberg. 
Pöytäkirjan tarkastamisesta sovittiin, että pöytäkirjan pitäjä lähettää pöytäkirjan 
tarkastajille pöytäkirjan ensin sähköisesti tarkastettavaksi ja pöytäkirjan tarkastajat 
vahvistavat pöytäkirjan alekirjoituksillaan seuraavassa kokouksessa. 

 
5. Vapaa-aikasihteeri Jaana Ranta-Aho esittelee kokouksessa liikuntapalveluja  

 
Vapaa-aikasihteeri kertoi alkavasta liikuntaneuvontahankkeesta ja että hankeeseen 
on palkattu työntekijä Janika Toivoniemi. Hanke kestää 5 kuukautta ja 
kohderyhmänä on erityisesti varusmiespalvelukseen lähtevät ja 
pitkäaikaistyöttömät. Ranta-Aho esitteli Auran liikuntamahdollisuuksia ja 
liikuntapaikkoja huomioiden myös ikääntyneet  kuntalaiset. 
 

6. Nimeämispyyntö hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueille nimetään nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, 
vammaisneuvosto ja monikulttuurisuusneuvosto. Vaikuttamistoimielimet ovat yksi 
tapa hyvinvointialueen asukkaille osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen 
toimintaan.  
 
Hyvinvointialueen vaikuttamiselimillä on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen 
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla 
on tai jolla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, 
ikääntyneen väestön, vammaisten henkilöiden, maahanmuuttajien tai vieraskielisten 
henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vaikuttamiselimet tulee 
ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella. 
 
Vaikuttamistoimielinten asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää 
hyvinvointialueen aluehallitus. Laki hyvinvointialueesta (32 §) ja Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen valtuuston hyväksymä (2.3.2022) hallintosääntö määräävät 
vaikuttamistoimielinten nimeämisiin liittyvistä asioista. 
 
Nimeäminen pyydetään kunnissa tekemään seuraavasti: 

 kunnan nuorisovaltuusto tai vastaava toimielin valitsee yhden jäsenen ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 
nuorisovaltuustoon 

 kunnan vanhusneuvosto tai vastaava toimielin valitsee yhden jäsenen ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 
vanhusneuvostoon. 

 kunnan vammaisneuvosto tai vastaava toimielin valitsee yhden jäsenen ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 
vammaisneuvostoon. 

 kunta valitsee yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen monikulttuurisuusneuvostoon. 

Aluehallitus valitsee vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja 
monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. 
 



Vaikuttamistoimielimet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen.   
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsi edustajansa Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon seuraavasti: 

  

 Vanhus- ja vammaisneuvosto nimesi keskuudestaan Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen vanhusneuvostoon jäseneksi Liisa-Anneli Holmbergin ja 
hänen varajäseneksi Annukka Lohikon. 
 

 Vanhus- ja vammaisneuvosto nimesi keskuudestaan Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen vammaisneuvostoon jäseneksi Petri Hörkön  ja hänen 
varajäsenekseen Rami Jokisen. 

 
 

7. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten vapaa-ajan matkojen 
kilpailutuksen käynnistäminen. Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto 
kilpailutukseen. 
 
Perusturvalautakunta pyytää Vanhus- ja vammaisneuvostolta lausuntoa 
sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten vapaa-ajan matkojen 
kilpailuttamiseen. 
 
Pöytyän, Auran, Marttilan, Kosken ja Oripään kunnat ovat yhdessä kilpailuttaneet 
sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset vapaa-ajan matkat. Vuonna 2022 on 
käytössä viimeinen optiovuosi. Hyvinvointialue on ohjeistanut että kyseessä olevat 
matkat tulee kuntien kilpailuttaa, jotta palvelu jatkuu 1.1.2023 alkaen. Uutena 
toimintana suunnitellaan kilpailutettavan myös välityspalvelu. Matkojen 
välityspalvelu mahdollistaisi m.m. laskutuksen paremman seurannan ja yhteiset 
ohjeistukset taksiautoilijoille. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto esitti kannanottonaan, ettei välityspalvelua 
kilpailutettaisi. 

 
8. Päätetään vanhus- ja vammaisneuvoston  jäsenten yhteystietojen 

julkaisemisesta kunnan kotisivulla www.aura.fi 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että jäsenten tiedot eli sähköposti ja 
puhelinnumero voidaan julkaista kunnan kotisivulla. 

 
9. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma 

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 31.03.2022 tarkentaa 
toimintasuunnitelmaansa kokouksessaan 30.05.2022 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto tarkensi lähiajan toimintasuunnitelmaansa 
seuraavasti: 
 

 Osallistutaan Vanhusten Viikon viettoon. Valtakunnallinen Vanhusten Viikko 
on 2 – 9.10.2022. Viikkoa vietetään teemalla ”Yhdessä luontoon – joka iän 
oikeus”. 

http://www.aura.fi/


 Osallistutaan Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2022 viettoon siten,  
että jäsenet Rami Jokinen ja Petri Hörkkö aloittavat päivän suunnittelun. 

        Kansainvälinen vammaisten päivä nostaa esille yhdenvertaisuuden. 
 

10.  Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri 
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää lausuntonsa neuvoston seuraavasta 
sihteeristä.  
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ottanut kantaa tulevaan sihteeriin. 
 

11. Muut esille tulevat asiat 
Jäsen Merja Männikkö esitteli vanhus- ja vammaisneuvostolle tulevan 
Hyvinvointialueen tähänastista valmistelua. 
 

12.  Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdasta 
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti pitää seuraavan kokouksensa maanantaina 
29.08.2022 klo 13.30. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto ehdotti kokouspaikaksi mahdollisuuksien mukaan 
vanhan kunnanviraston valtuustosalia tai palvelukeskuksen ruokasalia 
 

13. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. 
 

 
 
Aurassa 07.06.2022  
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
Sirpa kunnas   Matti Heikka 
Sosiaalijohtaja, sihteeri   Puheenjohtaja 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
Petri Hörkkö   Liisa-Anneli Holmberg 
Esteettömyystoimija   Eläkeliiton Auran yhdistys 
    


