
AURAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  

MUISTIO 1/2023  

Aika: 1.3.2023 klo 14  

Paikka: Auraamon kokoushuone, Turuntie 1 

 

Varsinaiset jäsenet   henkilökohtaiset varajäsenet 

x Matti Heikka (Eläkeliitto) puh.joht.   Riitta Toivonen  

x Liisa-Anneli Holmberg (Eläkeliitto)   Ritva Sirkiä  

x Jenni Päätalo (Auran kh)    Taru Sahla  

x Annukka Lohikko (Auranmaan seniorit ry)   Leila Isotalo  

Petri Hörkkö, Esteettömyysasiantuntija  

x Rami Jokinen  Jasmin Toropainen (Lounais-Suomen 
Lihastautiyhdistys ry)  

Anneli Roozbehan (seurakunta)   x Eila Saari 

x Ari Vilén (Vanhustentaloyhdistys ry)   Tuula Vairinen  

x Sirkka-Liisa Saarinen (Auran Ketterät Eläkeläiset ry) 

 

Muut paikallaolijat: Jaana Ranta-aho, hyvinvointijohtaja (siht.) x 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Merja Männikön tilalle tulee Varsinais-

Suomen hyvinvointialueen edustajaksi Kirsi Leinonen.  

 

Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja on vielä toimittamatta neuvostolle ja se 

käydään läpi seuraavassa kokouksessa.  

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

 

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta  

 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Päätalo ja Liisa-Anneli Holmberg (sähköpostilla 

tarkastus)  

 

4. Kansainvälinen vammaistenpäivä 3.12.2022 – tapahtuman palaute 

 

3.12.2022 järjestetyn On mulla unelma -minimessujen palaute. Tapahtuma järjestettiin 

koulun tiloissa OP-areenalla, ja erityisesti toivottiin oppilaiden osallistumista tapahtumaan. 

10 alueellista, paikallista ja valtakunnallista järjestöä oli paikalla esittelemässä 

toimintaansa. Tapahtumassa oli mahdollista kokeilla erilaisia apuvälineitä sekä tutustua 



koira-avusteiseen kuntoutustoimintaan. Kahvituksen järjesti yhtenäiskoulun 9.luokka. 

Mukana järjestelyissä oli paikallinen kuntosali Sunsali.  

 

Oppilaita osallistui noin 150 päivän aikana, muita kävijöitä oli vähemmän. Tapahtumasta 

viestiminen ja markkinointi olisi voinut olla aktiivisempaa. Kokonaisuutena tilaisuus oli 

onnistunut, ja vastaavaa tilaisuutta voidaan suunnitella myös tälle vuodelle. 

Etukäteismainontaa pitää jatkossa tehostaa. Seuraavan tapahtuman suunnittelu tulee 

aloittaa hyvissä ajoin. Tapahtuman järjestäminen OP-areenalla oli toimiva ratkaisu, koska 

mukaan saatiin koululaisia ja näin voidaan vaikuttaa asennekasvatukseen.  

 

5. Liikenneturvallisuustyöryhmän edustajan valinta 

 

Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa. Seuraava kokous on 

29.8.2023 klo 9-11 Auraamon kokoustilassa. Työryhmään toivotaan myös vanhus- ja 

vammaisneuvoston edustus. 

Työryhmän tehtävät: 

 • Seuraa kunnan liikenneturvallisuustilannetta ja siihen vaikuttavia asioita.  

• Ideoi ja edistää konkreettisia ratkaisuja kestävän ja turvallisen liikkumisen haasteisiin.  

• Edistää kunnan sisäistä sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa.  

• Varmistaa liikenneturvallisuustyön tavoitteiden toteutumisen eri yksiköissä.  

• Edistää liikenneturvallisuuden näkyvyyttä kunnan strategioissa, suunnitelmissa ja 

viestinnässä.  

• Tekee näkyväksi kunnassa tehtävää liikenneturvallisuustyötä. 

 

Valittiin liikenneturvallisuusryhmän edustajaksi Rami Jokinen ja hänen estyessään 

varajäseneksi Annukka Lohikko. 

 

6. Vanhustenviikko 1.-8.10.2023 

Valittiin vanhustenviikon työryhmän edustajaksi Matti Heikka ja hänen estyessään 

varajäseneksi Ari Vilén. Hyvinvointijohtaja kutsuu koolle työryhmän Vanhustenviikon 

suunnittelua varten. Seuraavat tapahtumat ovat jo suunnitteilla: 

• Eläkeliitolla suunnitteilla Kuhankuonon retki, joka voi ajoittua Vanhustenviikolle. 

• Auran Martoilla sadonkorjuujuhla yhdessä seurakunnan kanssa 8.10.2023 

seurakuntatalolla.  

• Vanhus- ja vammaisneuvoston esittäytyminen Vanhustenviikolla. 

 

7. Muut asiat 

 

Vanhusten mahdollisuus ruokailla Mikonpolun palvelukeskuksessa on päättynyt, koska 

Arkea on ilmoittanut lopettavansa ruoan valmistuksen palvelukeskuksen keittiössä. 

Palvelua on käytetty säännöllisesti ja palvelukeskuksen tilat ovat olleet helposti 

saavutettavat tilojen ja matkan puolesta. Arkean lopettamisilmoituksen jälkeen on selvitetty 



mahdollisuutta siirtää ruokailu koulun ruokasaliin. Koulun tiloihin siirtyminen on kuitenkin 

osalle vanhuksista hankalaa, koska matka koululle on pidempi kuin palvelukeskukseen. 

Asia on tiedossa kunnassa ja siihen pohditaan parhaillaan ratkaisua.  

 

Neuvosto esittää, että palvelukeskuksen ruokasali otettaisiin jälleen käyttöön 

mahdollisuuksien mukaan. Palvelua ei saisi lopettaa.  

 

Kutsutaksien käyttö, onko mahdollista? Mitä muutoksia Varha on tuonut esim. 

kuljetusperiaatteisiin? Ovatko käytännöt muuttuneet uudistuksen myötä? Jos ovat, niin 

miten asioista on tiedotettu?  

 

Keskusteltiin kutsutaksien käyttöön liittyvistä mahdollisista muutoksista ja siitä, onko Varha 

tuonut muutoksia kuljetusperiaatteisiin ja miten niistä on tiedotettu.  

 

Neuvosto esittää, että Aurankukkaan laaditaan tiedote Varhaan liittyvistä 

muutoksista.  

 

Voimaa vanhuuteen -kuntahaku on avoinna 31.3.2023 asti. Aura hakee mukaan. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston kevätjuhla pidetään 23.5.2023 seurakuntatalolla. Tilaisuus 

on suunnattu ikäihmisille ja se toteutetaan vapaaehtoisvoimin sekä yhteistyössä kunnan 

kanssa. Tilaisuudessa keittolounas sekä kahvitarjoilu. Paikalle pyydetään myös Auran 

kirkkoalueen pappi Harri Ruskeepää.  

 

8. Seuraava kokous 

2.5.2023 klo 13, Auraamon kokoushuone 

 

 

 

 


