
AURAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 
 
PÖYTÄKIRJA 3/2022 
 
 
 
 
Aika: 19.09.2022 kello 15 –  
 
Paikka:  Liedon seurakunnan Auran kirkkoalueen virastotalo,  

os. Sillankorvantie 5 
 
 
  
Kokouskutsu lähetetty varsinaisille jäsenille; (läsnä = x): 
   
  Varsinaiset jäsenet  Henk.koht. varajäsenet 
   
 
  x Kirsi-Marja Niinimaa, sosiaalijohtaja sihteeri 
  x Matti Heikka (Eläkeliitto) puh.joht. Riitta Toivonen 
  x Liisa-Anneli Holmberg(Eläkeliitto) Ritva Sirkiä 
  x Jenni Päätalo (Auran kh)  Taru Sahla   
  Annukka Lohikko  (Auranmaan seniorit ry) x Leila Isotalo  
    
  x Petri Hörkkö, Esteettömyysasiantuntija 
  x Rami Jokinen   Jasmin Toropainen 
  (Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry) 
  x Anneli Roozbehan (seurakunta) Eila Saari 
  x Merja Männikkö Pöytyän ktt:n ky: Tarja Pajula 
  x Ari Vilén (Vanhustentaloyhdistys ry) Tuula Vairinen 
  x Sirkka-Liisa Saarinen (Auran Ketterät Eläkeläiset ry) 
 
  lisäksi kutsuttuna: Terhi Källi kunnanjohtaja 
  
 
 
  
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

           Kokouskutsu 3/2022 lähetetty 14.9.2022 
           Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta 

Valitaan Merja Männikkö ja Leila Isotalo (sähköpostilla tarkastus) 
 

 



4. Kunnanjohtaja Terhi Källi esittäytyminen ja alustus 
 

Kunnanjohtaja Terhi Källi esittäytyy vanhus- ja vammaisneuvostolle. Korona-
rajoitusten lievittyminen on mahdollistanut kunnanjohtajalle tutustumisen kunnan 
toimintoihin paremmin. 
Hyvinvointijohtaja aloittaa Auran kunnassa vuoden 2023 alussa, jolloin Aurassa 
toimii hyvinvoinnin toimiala. Tarkoitus on, että hyvinvointijohtaja tulee vanhus- ja 
vammaisneuvoston sihteeriksi, sosiaalijohtajan siirryttyä hyvinvointialueen 
palvelukseen. 
Nykymallilla toiminnot jatkuvat vielä vuodenvaihteen jälkeenkin, ja pyritään siihen 
että sopimukset ovat valmiiksi tehdyt pitkälle ensi vuoteen. 
Uuden hyvinvointijohtajan työpanoksesta puolet on tarkoitus kohdistaa hyvinvointiin. 
Tämä ratkaisu tulee vaikuttamaan myös kunnan talouteen. Hyte-kertoimen 
mukaisesti voi olla mahdollisuus saada valtion rahoitusta. Hakuprosessi on 
parhaillaan kesken, tavoitteena on, että valinnat saadaan lokakuun 
kunnanhallitukseen ratkaistavaksi. Mitä paremmin nykyiset asukkaat voivat ja 
viihtyvät kunnassa, sen paremmin kunta houkuttelee uusia asukkaita. 
Uusi liikuntaneuvoja Janika Toivoniemi on aloittanut kunnassa (hankeraha). 
 
Sotatilanne ja energiakriisi on tällä hetkellä akuutti ja esim. kunnan sähkönjakelusta 
huolehtinut yhtiö on ilmoittanut hakeutuvansa konkurssiin. Riskinä kunnalle on iso 
kustannusten kasvu. Tilanne koskettaa monia kuntia. Kustannukset koskettavat 
myös jokaista kuntalaista, kysymys miten säästetään kotitalouksissa. 
Uusi kunnantalo valmistuu toukokuussa 2023, siihen on suunniteltu erilaisia 
energiaratkaisuja, kuten aurinkopaneeleja. 
Kunnassa päivitetään tällä hetkellä valmiusohjeistuksia. Tällä viikolla on käynnissä 
maakunnassa isot valmiusharjoitukset, joissa harjoitellaan poikkeustiloissa 
toimimista (Aurora 22). 
Ukrainan sodan myötä on koottu parinkymmenen henkilön auttamisryhmä. 
Auttamishalu on auralaisten vahvuus. 
 
Kunnanjohtaja vastaa seuraavaksi esitettyihin kysymyksiin: 
K: Joutuvatko sote-uudistuksen takia vammaiset asukkaat muuttamaan? 
Kuntalaisilla pelkoja, minne joutuvat lähtemään kun tarvitsevat apua. 
V. Hyvinvointialueen lähtökohtana on, että ihmiset saavat asua lähellä omaa 
kuntaansa. Ihmisiä ei pakoteta muuttamaan. Olemassa olevat sopimukset jatkuvat 
sellaisenaan. 
K: Ehkäisevän päihdetyön osalta kysymys, siirtyykö hyvinvointijohtajalle. 
V: Kyllä tulee, mutta käytännön työtä vielä suunniteltava. 
 

          Vammaistenpäivä 2.12., neuvosto toivoo kunnanjohtajan osallistumista. 
 

5. Vanhustenviikko 2. – 9.10.2022 https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko 
 
Keskusteltu vanhustenviikon ohjelmasta. Ohjelma on perinteisesti julkaistu Auran 
Viikkolehdessä. Vapaa-aikasihteeri on koonnut ohjelmaa. Kysymys miten vanhus- 
ja vammaisneuvosto voisi olla mukana suunnittelussa. Tämä edellyttäisi 
aktiivisuutta ja aloitteellisuutta. Esim. kesätoritapahtumien yhteydessä voi mennä 
ihmisten luokse. Jossain kunnissa vanhusneuvostot järjestävät omaa ohjelmaa. 

https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko


Kysymys voiko koululaisia osallistaa tapahtumiin. Jatkossa voisi hyvissä ajoin 
pyrkiä suunnittelemaan tilaisuutta ja koulun osallisuutta. 
Teemana on tänä vuonna luonto, joten jos olisi mahdollista valtakunnallisen teeman 
mukaisesti suunnitella toimintaa. Kuinka moni pääsee vielä metsään menemään. 
Esim. koululaiset voisivat kuvataiteen tunnilla tehdä metsäaiheisia piirustuksia ja 
tuoda niitä ikäihmisten nähtäville. 
Johtoryhmässä on ollut esillä, lähdetäänkö vanhustenviikolla esim. ulkoilemaan.  
Auraamo on varattu maanantaipäivälle. Tiedossa ei ole, onko toimintaa jo 
suunniteltu. 
Ensi vuoden varalle olisi hyvä ajoissa suunnitella ohjelmaa teeman mukaisesti 
hyvissä ajoin. 
Vapaa-aikasihteeriltä pyydetään infoa, mitä on suunniteltu, ja onko vielä mahdollista 
vaikuttaa suunnitelmiin. 
 

 
6. Kansainvälinen vammaistenpäivä 3.12.2022 

https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-vammaisten-paiva  
 

Rami Jokinen on laittanut eri yhdistyksille kyselyn, ovatko valmiita osallistumaan 
vammaistenviikkoon. Ajankohta on 2.12.2022, klo 10 -16, työnimenä ’’On mulla 
unelma’’. 2.12. on Unelman nimipäivä. Mikä unelma on? Mitä se merkitsee? 
 
Lounais-Suomen lihastautiyhdistys, Lounais-Suomen avustajakeskus, Turun 
seudun Kehitysvammaisten tuki (Kohtaamispaikka Tärsky) ja Varsinais-Suomen 
näkövammaiset ovat ilmoittaneet, etteivät pääse osallistumaan. 
 
Ajatus on, että yhdistykset voisivat tutustua toistensa toimintaan ja esitellä esim. 
apuvälineistöä. Paikkana olisi koulu (koulupäivä), yhtenäiskoulun OP-areena, esim. 
temppurata suunnitteilla. Informatiivinen näkökulma: miltä maailma vaikuttaa näkö- 
tai kuulovammaisella. 
Paikalle toivotaan kunnanjohtajaa ja sosiaalijohtajaa vastailemaan kuntalaisten 
kysymyksiin. 
 
Esillä kysymys kunnan avustuksesta. Liikuntaohjaajan työpanos voisi olla 
käytettävissä, tämä selvinnee lähiaikoina.  
 
Vanhusneuvoston budjetti on pieni. Vuoden 2023 budjetin suunnittelu seuraavassa 
kokouksessa. 
 
Liedon seurakunnassa toimintaa (sirkku.ruuskanen@evl.fi), seurakunta voi myöntää 
rahoitusta toimintoihin. 
Kuntayhtymän terveyskeskuksen fysioterapeutti on mahdollisesti käytettävissä. 
 
Petri Hörkkö nostaa esille, voisiko jatkossa miettiä hyvissä ajoin sekä 
vanhustenviikon että vammaistenviikon rahoitusta.  
 
Rami Jokinen ottaa esille toiminnansuunnittelun helpottamiseksi vuosikellon 
käyttöönottoa. Esim. kokoukset voisi suunnitella vuosittain etukäteen. Tilaisuutta on 
mahdollista mainostaa ylikunnallisesti, tilaisuudesta voi kertoa naapurikuntien 
neuvostoille. Päivä on siten kuntainvälinen. 

https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-vammaisten-paiva
mailto:sirkku.ruuskanen@evl.fi


 
7. Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää 

lausuntonsa neuvoston seuraavasta sihteeristä. 
 
Kunnanjohtaja vahvistaa, että tehtävä voisi ohjautua tulevalle hyvinvointijohtajalle. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää tulevaa hyvinvointijohtajaa neuvoston 
seuraavaksi sihteeriksi. 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

 
Puheenjohtaja laittaa kiertämään Liedon kaupungin vanhus- ja vammaisneuvoston 
esitteen.  
Selvitellään julkaisun kustannukset, puheenjohtaja selvittää. Liisa-Anneli 
Holmbergiltä ehdotus, että tämä menisi ensi vuoden budjettiin. 
Sihteeri selvittää vanhus- ja vammaisneuvoston oman sähköpostin mahdollisuuden. 

 
9. Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdasta. 

 
14.11.2022 klo 15 Auraamo (varalla vanhustentalon kerhohuone) 
 

 
10. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45 

 
 
Aurassa 3.11.2022 
 
 
 
 
Kirsi-Marja Niinimaa                                                       Matti Heikka 
sosiaalijohtaja, sihteeri                                                   puheenjohtaja 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
 
Merja Männikkö                                                              Leila Isotalo 
Pöytyän kansanterveystyön ky.                                      Auranmaan seniorit ry. 
 


	Kokouskutsu lähetetty varsinaisille jäsenille; (läsnä = x):

