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Uutiset
Äänestäjille
ilta-aika
Nousiaisissa
Nousiaislaisille tarjoutuu
ilta-aika huhtikuun kuntavaalien ennakkoäänestyksessä. Kunnanhallitus
päätti, että viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä
tiistaina 13.4. kirjastossa
voi käydä äänestämässä
kello 19:ään saakka. Iltaäänestys ajoitetaan viimeiseen päivään, koska
se on yleensä vilkkain ennakkoäänestyspäivä.
Kunta suosittaa, että
ennakkoäänestyksessä
arkisin kello 9–10 varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville.

Ennakkoäänestys
auditorioon
Mynämäessä
Mynämäen kunnanhallitus teki uuden päätöksen
tulevien kuntavaalien ennakkoäänestyspaikasta.
Mynämäen keskustassa
ennakkoäänestyspaikkana onkin kunnanviraston
auditorio osoitteessa Vehmaantie 111 eikä vanha
yhteiskoulu.
Edellisen kokouksen jälkeen on saatu tieto, että MKTO:n auditorion
remontti valmistuu riittävän ajoissa ennen ennakkoäänestystä, ja se on
toimivampi paikka äänestykselle kuin yhteiskoulu.
Muutoin ennakkoäänestyspaikat ovat joulukuisen päätöksen
mukaiset eli Mietola ja
Karjalan päiväkoti. Vaalipäivänä äänestetään Laurin yläkoulun aulassa.

Mynämäessä
valittiin
vaalitoimijat
Mynämäen kunnanhallitus on valinnut
vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet.
Vaalilautakunnan varsinaisia jäseniä ovat: 1.
Helena Tähtinen, 2. Hanne Lassila, 3. Juhani Hella, 4. Pirjo Katunpää ja 5.
Oskari Lehtinen, ja varajäsenet: 1. Marko Iltanen,
2. Eeva Laulumaa, 3. Anu
Vira, 4. Veli-Matti Rautiola
ja 5. Terhi Alatalo.
Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin
Helena Tähtinen ja varapuheenjohtajaksi Hanne
Lassila.
Vaalitoimikunnan varsinaisia jäseniä ovat: 1.
Perttu Lassila, 2. Leena
Alitupa ja 3. Sami Nikkilä ja varajäseniä: 1. Pentti
Astala, 2. Veikko Randell ja 3. Onerva Kirveennummi. Vaalitoimikunnan
puheenjohtaja on Perttu
Lassila ja varapuheenjohtaja Leena Alitupa.

Kaunis koti ja ympärillä ihmi
Anneli Raanto ja Sirpa Isotalo muuttivat
omakotitalosta uuteen seniorikotiin
Teija Uitto
Anneli Raanto asui vielä
jouluna Uudessakaupungissa isossa omakotitalossa
yksinään. Nyt hän miettii,
kuinka paljon lunta pihassa
mahtaa olla. Lumityöt olisivat raskaita.
Myös Sirpa Isotalo hoiti
omakotitaloa yksinään.
– Minulla oli kyllä käytössä päältäajettava ruohonleikkuri. Tytär oli silti
huolissaan, miten oikein
pärjään, hän kertoo.
– Nyt minulla on uusi,
kaunis koti, Anneli Raanto
kehuu kaksiota, johon on
muuttanut pari viikkoa sitten. Kaksio sijaitsee uudessa Seniorikoti Aurahovissa.
Sirpa Isotalo asuu nyt samassa talossa ja tapaa Annelia päivittäin. Naiset eivät
ole tunteneet toisiaan aiemmin.
– Mutta täällä tutustuu
nopeasti uusiin ihmisiin, jos
vain haluaa, Raanto sanoo.
Anneli Raanto myöntää,
että tuntui haikealta muuttaa pois omasta talosta, jonka hän puolisonsa kanssa
rakensi 70-luvulla.
– Sinne jäi uima-allas, jossa kävimme miehen kanssa
uimassa joka aamu ennen
töihin lähteä. Uinnilla oli
hyvä aloittaa työpäivä.
Kun hän jäi yksin, uiminenkaan ei enää niin
houkutellut. Aurahovissa
Anneli Raanto aikoo ryhtyä
käymään kuntosalilla.
– Minusta on mukavaa,
kun pääsee syömään valmiiseen pöytään, Sirpa Isotalo kehuu talon ravintolaa.
Aurahovin johtaja Evamaria
Ståhlberg kertoo, että talon asunnoista noin puolet
on jo varattu.
– Taloon on muuttanut
UUDENKAUPUNGIN

Anneli Raanto ja Sirpa Isotalo viihtyvät hyvin uudessa talossa.
pariskuntia ja yksinasuvia.
Palveluita voi hankkia sen
mukaan, mitä itse tarvitsee.
Aurahovissa työskentelee
hänen lisäkseen kolme lähihoitajaa. Ståhlberg on koulutukseltaan sairaanhoitaja.

– Yksi lähihoitajistamme
toimii myös kuntosaliohjaajana. Asukkaat voivat käydä kuntosalissa yksinään,
omalla porukalla tai ohjatussa liikunnassa.
Talon ohjelmatoiminta
TEIJA UIT TO

alkaa ensi viikolla. Ensimmäiset viikot oli rauhoitettu asukkaiden muutoille ja
asettautumiseen uuteen kotiin.
Jatkossa talossa voidaan
järjestää sellaista ohjelmaa
kuin asukkaat itse toivovat.
– Bingo on yleensä suosittua. Tiedä, vaikka pidettäisiin tanssejakin, Ståhlberg
hymyilee.
Taloon voi muuttaa myös
lemmikin kanssa, sillä asun-

nothan ovat jokaisen omia
koteja.
– Yksi kissa ainakin on tulossa taloon.
Talossa on myös yleisiä tiloja kaikkien käyttöön, kuten ravintola, kuntosali,
saunaosasto ja jokaisessa
kerroksessa kirjastohuone,
jossa voi lukea lehtiä ja vaikka pelata pelejä.
– Toivomme, että jokainen
löytää oman porukan, jossa
viihtyy.
TEIJA UIT TO

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

Ruoka toimitetaan talolle valmiina. Lähihoitajat Mari
Kumpula ja Raila Ylätalo huolehtivat ruokatarjoilusta.
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Sairaanhoitopiiri
jakanut kunnille
noin 9000 rokotetta
TEIJA UIT TO

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on torstaihin
21.1. mennessä saanut käyttöönsä kaikkiaan 12 000
koronavirusrokotetta.
Näistä yhteensä noin 9000
rokotetta on jo annettu ja
jaettu edelleen kuntiin.
Jokaiselle rokoteannokselle on olemassa käyttösuunnitelma kansallisesti
linjatun rokotusjärjestyksen mukaisesti.
Lisäksi Turun kaupunki
on saanut suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta omaan käyttöönsä
rokotteita, jotka eivät ole
sairaanhoitopiirin muissa
luvuissa.
Kaikki nyt saadut rokotteet on suunniteltu annettavaksi viikoilla 4–5 joko
ensimmäisenä rokotean-

noksena tai tehosterokotteena.
Molemmat rokotusajat
varataan ensimmäisen rokotuksen ajanvarauksen
yhteydessä.
– Lääkekeskuksessa ja
sairaala-apteekissa syväjääsäilytyksessä
oleville
rokotteille on yksityiskohtainen suunnitelma. Tämä
tarkoittaa, että rokote on
joko korvamerkitty toimitettavaksi edelleen tiettyyn
Varsinais-Suomen kuntaan
tai sille on varattu rokotusaika rokotusjärjestyksen
mukaisesti, kertoo johtajaylilääkäri Mikko Pietilä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.
Sairaanhoitopiirin alueelle saatavista koronarokotteista
valtaosa

toimitetaan
eteenpäin
kuntiin, jotka huolehtivat
rokotuksista alueillaan.
Rokotteita annetaan ja
jaellaan edelleen sitä mukaa, kun rokotetta saadaan
käyttöön.
Sairaala-apteekista on
toimitettu Varsinais-Suomen kuntiin pelkästään
tällä viikolla kaikkiaan
noin 1900 rokoteannosta.
Rokotusten
alkamisen jälkeen rokotteen
on saanut noin 3000 koronapotilaiden
hoitoon
ja diagnostiikkaan osallistuvaa sekä kriittisiin
toimintoihin kuuluvaa sairaanhoitopiirin ammattilaista.
Lisäksi noin 500 heistä
on jo ehtinyt saada myös
tehosterokotteen.
ARKISTO / TEIJA UIT TO

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

TALOON muuttaa erikuntoisia ihmisiä. Pariskunnasta
esimerkiksi vain toinen voi
tarvita hoivapalveluita.
Hoivapalveluja voi hankkia kaupungin myöntämällä
palvelusetelillä. Aurahovissa
saa myös esimerkiksi pyykkipalvelua.
– Kun ei tarvitse itse enää
huolehtia raskaista kotitöistä, arjesta pystyy nauttimaan paljon enemmän,
Ståhlberg sanoo.

Fakta
XAurahovin uusi seniorikoti valmistui
Ketunkalliolle joulukuussa.
XTalossa on 44 vuokrayksiötä ja kaksiota.
XAurahovi Oy:lla on
seniorikoteja Uudenkaupungin lisäksi myös Liedossa ja
Huittisissa.
TEIJA UIT TO

Maakuntahallitus säilyttäisi
Ugin poliisiaseman
aukiolot nykyisellään
Jenni Kylänpää
Varsinais-Suomen maakuntahallitus
pitäisi
Uudenkaupungin
poliisiaseman aukioloajat
ennallaan. Lounais-Suomen poliisilaitos on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton
lausuntoa poliisipäivystyksen muutossuunnitelmiin
Uudessakaupungissa. Poliisipäivystyksen aukiolo-

aikoihin on suunniteltu
supistuksia siten, että nykyisen neljän päivän sijaan
aukioloa olisi vain kahtena
päivänä viikossa.
Maakuntahallitus katsoo, että supistussuunnitelma heikentää palvelujen
saatavuutta koko alueella.
Lähin poliisiasema on Rauman poliisiasema tai Turun
pääpoliisiasema silloin kun
Uudessakaupungissa ei ole

päivystystä.
– Mikäli alueen kysynnän ei kuitenkaan katsota vastaavan palvelun
tarjontaa, palvelun supistamisesta säästyvä poliisipäivystäjän resurssi tulee
käyttää alueen tutkintatyöhön tai alueen poliisin
läsnäolon ja näkyvyyden
lisäämiseen, maakuntahallitus totetaa vastauksessaan.

Ugissa anotaan uimahalliin lisää valvontaa

Aurahovissa on 44 asuntoa,
yksiöitä ja kaksioita.

Uudenkaupungin
hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
pyytää
kaupunginhallitukselta lupaa lisätä uimahallin valvonnan resursseja.

Resurssi lisäystä anotaan
40 prosentista sataan prosenttiin.
Sataprosenttisen uinninvalvojan palkkausmääräraha 24 650 euroa on varattu

hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvioon.
Resurssin lisäys merkitsee kuluissa palkkamäärärahojen nousemista 14 790
eurolla vuodessa.

Ugin
Kotipizzassa
mahdollinen
koronaaltistuminen
Uudenkaupungin Kotipizzassa viime viikolla
20.–22.1. asioineet ovat
saattaneet altistua koronavirukselle.
Ravintolassa tuona aikana asioineita pyydetään tarkkailemaan
vointia ja hakeutumaan
testiin jos lieviäkin oireita
ilmaantuu.
Asiasta tiedotettiin
Uudenkaupungin kotisivuilla.

Sulkuaika
hyvitetään
kuntosalimaksuissa
Mynämäessä
Mynämäen kasvatus- ja
sivistyslautakunta käsitteli tammikuun kokouksessaan liikuntatoimen
osallistumismaksujen ja
kuntosalikorttimaksujen
hyvityksiä sulkuaikojen
vuoksi.
Lautakunta päätti, että mikäli kunnan
molemmat kuntosalit joudutaan pitämään
suljettuina pakottavasta syystä, kuten nyt
pandemian vuoksi, kuntosalikorteille ladataan
lisäaikaa sen verran, minkä molemmat kuntosalit
ovat olleet suljettuina.
Samasta syystä keskeytettyinä olleista maksullisista liikuntaryhmistä
hyvitetään keskeytyksen
aikainen osuus osallistumismaksusta sulkukuukausimäärien mukaan
maksupalautuksena tai
hyvityksenä seuraavan
toimintakauden osallistumismaksusta, mikäli
ryhmäläinen jatkaa toiminnassa.

Eläinten
pelastustehtäviä
Ugissa ja
Kustavissa
Pelastuslaitos sai perjantaina hoidettavakseen
Vakan alueella kaksi eläimen pelastustehtävää.
Uudessakaupungssa Hangontiellä joutsen
kuoli lennettyään voimalinjaan.
Pelastuslaitos kävi tarkastamassa joutsenen
perjantaina aamupäivällä, mutta se ei ollut pelastettavissa.
Kustavin Horsholmissa pelastuslaitoksen pintapelastajat puolestaan
pelastivat perjantaina iltapäivällä peuran, joka
oli joutunut jäiden varaan.

