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Teija Uitto
Anneli Raanto asui vielä 
jouluna Uudessakaupun-
gissa isossa omakotitalossa 
yksinään. Nyt hän miettii, 
kuinka paljon lunta pihassa 
mahtaa olla. Lumityöt olisi-
vat raskaita.

Myös Sirpa Isotalo hoiti 
omakotitaloa yksinään.

– Minulla oli kyllä käy-
tössä päältäajettava ruo-
honleikkuri. Tytär oli silti 
huolissaan, miten oikein 
pärjään, hän kertoo.

– Nyt minulla on uusi, 
kaunis koti, Anneli Raanto 
kehuu kaksiota, johon on 
muuttanut pari viikkoa sit-
ten. Kaksio sijaitsee uudes-
sa Seniorikoti Aurahovissa. 

Sirpa Isotalo asuu nyt sa-
massa talossa ja tapaa An-
nelia päivittäin. Naiset eivät 
ole tunteneet toisiaan aiem-
min.

– Mutta täällä tutustuu 
nopeasti uusiin ihmisiin, jos 
vain haluaa, Raanto sanoo. 

Anneli Raanto myöntää, 
että tuntui haikealta muut-
taa pois omasta talosta, jon-
ka hän puolisonsa kanssa 
rakensi 70-luvulla.

– Sinne jäi uima-allas, jos-
sa kävimme miehen kanssa 
uimassa joka aamu ennen 
töihin lähteä. Uinnilla oli 
hyvä aloittaa työpäivä.

Kun hän jäi yksin, ui-
minenkaan ei enää niin 
houkutellut. Aurahovissa 
Anneli Raanto aikoo ryhtyä 
käymään kuntosalilla.

– Minusta on mukavaa, 
kun pääsee syömään val-
miiseen pöytään, Sirpa Iso-
talo kehuu talon ravintolaa.

UUDENKAUPUNGIN Aura-
hovin johtaja Evamaria 
Ståhlberg kertoo, että ta-
lon asunnoista noin puolet 
on jo varattu. 

– Taloon on muuttanut 

pariskuntia ja yksinasuvia. 
Palveluita voi hankkia sen 
mukaan, mitä itse tarvitsee. 

Aurahovissa työskentelee 
hänen lisäkseen kolme lähi-
hoitajaa. Ståhlberg on kou-
lutukseltaan sairaanhoitaja.

– Yksi lähihoitajistamme 
toimii myös kuntosaliohjaa-
jana. Asukkaat voivat käy-
dä kuntosalissa yksinään, 
omalla porukalla tai ohja-
tussa liikunnassa.

Talon ohjelmatoiminta 

alkaa ensi viikolla. Ensim-
mäiset viikot oli rauhoitet-
tu asukkaiden muutoille ja 
asettautumiseen uuteen ko-
tiin.

Jatkossa talossa voidaan 
järjestää sellaista ohjelmaa 
kuin asukkaat itse toivovat.

– Bingo on yleensä suosit-
tua. Tiedä, vaikka pidettäi-
siin tanssejakin, Ståhlberg 
hymyilee.

Taloon voi muuttaa myös 
lemmikin kanssa, sillä asun-

nothan ovat jokaisen omia 
koteja.

– Yksi kissa ainakin on tu-
lossa taloon.

Talossa on myös yleisiä ti-
loja kaikkien käyttöön, ku-
ten ravintola, kuntosali, 
saunaosasto ja jokaisessa 
kerroksessa kirjastohuone, 
jossa voi lukea lehtiä ja vaik-
ka pelata pelejä.

– Toivomme, että jokainen 
löytää oman porukan, jossa 
viihtyy.

Kaunis koti ja ympärillä ihmi siä
Anneli Raanto ja Sirpa Isotalo muuttivat 
omakotitalosta uuteen seniorikotiin

Anneli Raanto ja Sirpa Isotalo viihtyvät hyvin uudessa talossa.

Aurahovin johtaja Evamaria Ståhlberg esittelee kuntosalia, 
joka on kaikkien asukkaiden käytössä.

TEIJA UIT TO

Ruoka toimitetaan talolle valmiina. Lähihoitajat Mari 
Kumpula ja Raila Ylätalo huolehtivat ruokatarjoilusta.

TEIJA UIT TO

Nousiaislaisille tarjoutuu 
ilta-aika huhtikuun kun-
tavaalien ennakkoäänes-
tyksessä. Kunnanhallitus 
päätti, että viimeisenä en-
nakkoäänestyspäivänä 
tiistaina 13.4. kirjastossa 
voi käydä äänestämässä 
kello 19:ään saakka. Ilta-
äänestys ajoitetaan vii-
meiseen päivään, koska 
se on yleensä vilkkain en-
nakkoäänestyspäivä.

Kunta suosittaa, että 
ennakkoäänestyksessä 
arkisin kello 9–10 varat-
taisiin ensisijaisesti ns. ris-
kiryhmiin kuuluville.

Äänestäjille 
ilta-aika 
Nousiaisissa

Mynämäen kunnanhalli-
tus teki uuden päätöksen 
tulevien kuntavaalien en-
nakkoäänestyspaikasta. 
Mynämäen keskustassa 
ennakkoäänestyspaikka-
na onkin kunnanviraston 
auditorio osoitteessa Veh-
maantie 111 eikä vanha 
yhteiskoulu.

Edellisen kokouksen jäl-
keen on saatu tieto, et-
tä MKTO:n auditorion 
remontti valmistuu riit-
tävän ajoissa ennen en-
nakkoäänestystä, ja se on 
toimivampi paikka äänes-
tykselle kuin yhteiskoulu.

Muutoin ennakkoää-
nestyspaikat ovat jou-
lukuisen päätöksen 
mukaiset eli Mietola ja 
Karjalan päiväkoti. Vaali-
päivänä äänestetään Lau-
rin yläkoulun aulassa.

Ennakko-
äänestys 
auditorioon 
Mynämäessä

Mynämäen kunnan-
hallitus on valinnut 
vaalilautakunnan ja vaali-
toimikunnan jäsenet.

Vaalilautakunnan var-
sinaisia jäseniä ovat: 1. 
Helena Tähtinen, 2. Han-
ne Lassila, 3. Juhani Hel-
la, 4. Pirjo Katunpää ja 5. 
Oskari Lehtinen, ja  vara-
jäsenet: 1. Marko Iltanen, 
2. Eeva Laulumaa, 3. Anu 
Vira, 4. Veli-Matti Rautiola 
ja 5. Terhi Alatalo. 

Vaalilautakunnan pu-
heenjohtajaksi nimettiin 
Helena Tähtinen ja vara-
puheenjohtajaksi Hanne 
Lassila.

Vaalitoimikunnan var-
sinaisia jäseniä ovat: 1. 
Perttu Lassila, 2. Leena 
Alitupa ja 3. Sami Nikki-
lä ja varajäseniä: 1. Pentti 
Astala, 2. Veikko Rand-
ell ja 3. Onerva Kirveen-
nummi. Vaalitoimikunnan 
puheenjohtaja on Perttu 
Lassila ja varapuheenjoh-
taja Leena Alitupa.

Mynämäessä 
valittiin 
vaalitoimijat
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Kaunis koti ja ympärillä ihmi siä

Anneli Raanto ja Sirpa Isotalo viihtyvät hyvin uudessa talossa.
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Aurahovissa on 44 asuntoa, 
yksiöitä ja kaksioita.

TEIJA UIT TO

Fakta
XAurahovin uusi se-

niorikoti valmistui 
Ketunkalliolle joulu-
kuussa.

XTalossa on 44 vuok-
rayksiötä ja kaksiota.

XAurahovi Oy:lla on 
seniorikoteja Uu-
denkaupungin lisäk-
si myös Liedossa ja 
Huittisissa.

TALOON muuttaa erikuntoi-
sia ihmisiä. Pariskunnasta 
esimerkiksi vain toinen voi 
tarvita hoivapalveluita. 

Hoivapalveluja voi hank-
kia kaupungin myöntämällä 
palvelusetelillä. Aurahovissa 
saa myös esimerkiksi pyyk-
kipalvelua.

– Kun ei tarvitse itse enää 
huolehtia raskaista koti-
töistä, arjesta pystyy naut-
timaan paljon enemmän, 
Ståhlberg sanoo.

Uudenkaupungin Koti-
pizzassa viime viikolla 
20.–22.1. asioineet ovat 
saattaneet altistua ko-
ronavirukselle. 

Ravintolassa tuona ai-
kana asioineita pyy-
detään tarkkailemaan 
vointia ja hakeutumaan 
testiin jos lieviäkin oireita 
ilmaantuu.

Asiasta tiedotettiin 
Uudenkaupungin koti-
sivuilla.

Ugin 
Kotipizzassa 
mahdollinen 
korona-
altistuminen

Jenni Kylänpää
Varsinais-Suomen maa-
kuntahallitus pitäi-
si Uudenkaupungin 
poliisiaseman aukioloajat 
ennallaan. Lounais-Suo-
men poliisilaitos on pyytä-
nyt Varsinais-Suomen liiton 
lausuntoa poliisipäivystyk-
sen muutossuunnitelmiin 
Uudessakaupungissa. Po-
liisipäivystyksen aukiolo-

aikoihin on suunniteltu 
supistuksia siten, että ny-
kyisen neljän päivän sijaan 
aukioloa olisi vain kahtena 
päivänä viikossa.

Maakuntahallitus kat-
soo, että supistussuunni-
telma heikentää palvelujen 
saatavuutta koko alueella. 
Lähin poliisiasema on Rau-
man poliisiasema tai Turun 
pääpoliisiasema silloin kun 
Uudessakaupungissa ei ole 

päivystystä.
– Mikäli alueen kysyn-

nän ei kuitenkaan kat-
sota vastaavan palvelun 
tarjontaa, palvelun supis-
tamisesta säästyvä poliisi-
päivystäjän resurssi tulee 
käyttää alueen tutkinta-
työhön tai alueen poliisin 
läsnäolon ja näkyvyyden 
lisäämiseen, maakunta-
hallitus totetaa vastaukses-
saan.

Maakuntahallitus säilyttäisi 
Ugin poliisiaseman 
aukiolot nykyisellään

Pelastuslaitos sai perjan-
taina hoidettavakseen 
Vakan alueella kaksi eläi-
men pelastustehtävää.

Uudessakaupungs-
sa Hangontiellä joutsen 
kuoli lennettyään voima-
linjaan. 

Pelastuslaitos kävi tar-
kastamassa joutsenen 
perjantaina aamupäiväl-
lä, mutta se ei ollut pe-
lastettavissa.

Kustavin Horsholmis-
sa pelastuslaitoksen pin-
tapelastajat puolestaan 
pelastivat perjantaina il-
tapäivällä peuran, joka 
oli joutunut jäiden va-
raan.

Eläinten 
pelastus-
tehtäviä 
Ugissa ja 
Kustavissa

Mynämäen kasvatus- ja 
sivistyslautakunta käsit-
teli tammikuun kokouk-
sessaan liikuntatoimen 
osallistumismaksujen ja 
kuntosalikorttimaksujen 
hyvityksiä sulkuaikojen 
vuoksi.

Lautakunta päät-
ti, että mikäli kunnan 
molemmat kuntosa-
lit joudutaan pitämään 
suljettuina pakotta-
vasta syystä, kuten nyt 
pandemian vuoksi, kun-
tosalikorteille ladataan 
lisäaikaa sen verran, min-
kä molemmat kuntosalit 
ovat olleet suljettuina.

Samasta syystä kes-
keytettyinä olleista mak-
sullisista liikuntaryhmistä 
hyvitetään keskeytyksen 
aikainen osuus osallistu-
mismaksusta sulkukuu-
kausimäärien mukaan 
maksupalautuksena tai 
hyvityksenä seuraavan 
toimintakauden osallis-
tumismaksusta, mikäli 
ryhmäläinen jatkaa toi-
minnassa.

Sulkuaika 
hyvitetään 
kuntosali-
maksuissa 
Mynämäessä

Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiiri on torstaihin 
21.1. mennessä saanut käyt-
töönsä kaikkiaan 12 000 
koronavirusrokotetta. 
Näistä yhteensä noin 9000 
rokotetta on jo annettu ja 
jaettu edelleen kuntiin. 

Jokaiselle rokoteannok-
selle on olemassa käyttö-
suunnitelma kansallisesti 
linjatun rokotusjärjestyk-
sen mukaisesti. 

Lisäksi Turun kaupunki 
on saanut suoraan Tervey-
den ja hyvinvoinnin lai-
tokselta omaan käyttöönsä 
rokotteita, jotka eivät ole 
sairaanhoitopiirin muissa 
luvuissa.

Kaikki nyt saadut rokot-
teet on suunniteltu annet-
tavaksi viikoilla 4–5 joko 
ensimmäisenä rokotean-

noksena tai tehosterokot-
teena. 

Molemmat rokotusajat 
varataan ensimmäisen ro-
kotuksen ajanvarauksen 
yhteydessä.

– Lääkekeskuksessa ja 
sairaala-apteekissa syvä-
jääsäilytyksessä oleville 
rokotteille on yksityiskoh-
tainen suunnitelma. Tämä 
tarkoittaa, että rokote on 
joko korvamerkitty toimi-
tettavaksi edelleen tiettyyn 
Varsinais-Suomen kuntaan 
tai sille on varattu rokotus-
aika rokotusjärjestyksen 
mukaisesti, kertoo johta-
jaylilääkäri Mikko Pietilä 
Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiiristä.

Sairaanhoitopiirin alu-
eelle saatavista koro-
narokotteista valtaosa 

toimitetaan eteenpäin 
kuntiin, jotka huolehtivat 
rokotuksista alueillaan.

Rokotteita annetaan ja 
jaellaan edelleen sitä mu-
kaa, kun rokotetta saadaan 
käyttöön.

Sairaala-apteekista on 
toimitettu Varsinais-Suo-
men kuntiin pelkästään 
tällä viikolla kaikkiaan 
noin 1900 rokoteannosta. 

Rokotusten alkami-
sen jälkeen rokotteen 
on saanut noin 3000 ko-
ronapotilaiden hoitoon 
ja diagnostiikkaan osal-
listuvaa sekä kriittisiin 
toimintoihin kuuluvaa sai-
raanhoitopiirin ammatti-
laista. 

Lisäksi noin 500 heistä 
on jo ehtinyt saada myös 
tehosterokotteen.

Sairaanhoitopiiri 
jakanut kunnille 
noin 9000 rokotetta

Rokote valmistetaan paikan päällä laimentamalla rokoteaine 
keittosuolaliuoksella. Valmis rokoteannos on annettava kuuden tunnin kuluessa.

ARKISTO / TEIJA UIT TO

Uudenkaupungin hy-
vinvointi- ja vapaa-ai-
kalautakunta pyytää 
kaupunginhallituksel-
ta lupaa lisätä uimahal-
lin valvonnan resursseja. 

Resurssi lisäystä anotaan 
40 prosentista sataan pro-
senttiin.

Sataprosenttisen uinnin-
valvojan palkkausmäärära-
ha 24 650 euroa on varattu 

hyvinvointi- ja vapaa-aika-
palvelujen talousarvioon. 
Resurssin lisäys merkit-
see kuluissa palkkamäärä-
rahojen nousemista 14 790 
eurolla vuodessa. 

Ugissa anotaan uimahalliin lisää valvontaa
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