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RUSKON VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO             Kokous 2/2019 
 

PÖYTÄKIRJA   
aika: 7.2.2018 klo 12-14 
paikka: Ruskon Kunnantalo Vanhatie5. Rusko 

 
läsnä: 
Kirsti Tuominen, puheenjohtaja  
Liisa Tuominen, varapuheenjohtaja 
Reima Tuominen  
Pertti Nieminen 
Toini Salmi 
Marja-Reeta Ojanperä 
Aulis Ojanperä 
Raili Kohmo    
Eija Järveläinen  
Katri Alajärvi sihteeri  
Poissa Kaija Koskinen ( Vara myös poissa Kauko Välilä), Anne Jaatinen (vara 
myös poissa Maarit Hiltunen), Marju Teinikivi ( vara myös poissa Katri 
Rosenberg 

  

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Kirsti Tuominen avasi kokouksen klo 13.10.  

 Todettiin osallistujat ja valittiin kokouksen sihteeriksi Katri Alajärvi. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

3. Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarkastus menetelmä. 

Katsottiin parhaaksi pöytäkirjan tarkastus-menetelmäksi se että, sihteeri 

toimittaa (sähköpostilla) pöytäkirjan Ruskon kunnantoimistoon viikon sisällä 

kokouksesta. Sihteeri laittaa viestin sähköisesti tai puhelimitse pöytäkirjan 

tarkastajille, jolloin heillä on viikko aikaa käydä tarkistamassa pöytäkirja kunnan 

talolla (sen aukiolo aikoina). Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri käyvät myös 

allekirjoittamassa pöytäkirjan tänä aikana. Tämän jälkeen pöytäkirja siirretään 

kunnan sivuille sähköiseen muotoon, kaikkien nähtäväksi. 

Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Kohmo ja Eija 

Järveläinen 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.  

Sekä jaettiin vuoden 2018 toimintakertomus neuvoston jäsenille. 
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5. Työvaliokunnan alustava suunnitelma vuoden 2019 toiminnoista 

Puheenjohtaja esitteli toimintoja vuodeksi 2019  

Päätös: Esitys hyväksyttiin pienin evästyksin. 

 

6. Neuvoston toimintasääntö luonnos 

Päätös: Toimintasäännön käsittely siirrettiin aikatauluista johtuen seuraavaan 

kokoukseen. 

 

7.  Saapuneet Kirjeet 

 Raision vammaisneuvosto kutsuu ruskolaisia ”Samalla viivalla”-

tapahtumaan 20.3.2019 klo 11 Raision kirjastoon 

 Parasta elämää kotona III-juhlaseminaari 14.2.19 Finlandia-talolla.  

 

8. Muut mahdolliset asiat 

 Puheenjohtaja on saanut yhteydenottoja, koskien tämän hetkistä 

julkisuus-keskustelua, vanhuuspalveluista ja niiden tilasta. 

 

 Puheenjohtaja oli edellistä aihetta koskien ottanut yhteyttä Raision 

hoito- ja hoivapalveluiden johtava hoitaja Sari Tanniseen. 

 Puheenjohtaja Kirsti Tuominen oli kutsuttuna Maunun 

henkilökunnan palaveriin. Käytiin keskustelua Vanhus- ja 

vammaisneuvoston toiminnasta ja Maunun akuuteimmista 

asioista. Manulla ja Jokikummussa on vain ½ siivoja, joka on 

täysin riittämätön aika, myös ruokahuoltoon tarvittaisiin lisäaikaa 

alan ammattilaisten toteuttamaan ruokahuoltoon. Nyt 

hoitohenkilöstö joutuu käyttämään työaikaansa mm. siivoamiseen 

ja ruoan laittoon. 

  Päätettiin että, työvaliokunta laatii asiasta kirjelmän Raision 

sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakuntaan. Pyydetään 

lautakunnalta selvitystä siitä, miten hoitohenkilökunnan tehtäviin 

osittain kuuluva siivous ja ruuanlaitto voitaisiin saada pois hoitajien 

työajasta. Nykytoiminnan mukaan voidaan todeta että, ko. työt 

ovat aina pois hoitotyöstä ja asiakkailta. 

 

9. Jäsenten tuomat asiat: 

 Liisa Tuominen toi tiedoksi kansalaisaloitteen jossa vaaditaan 

Suomeen vanhusasiavaltuutettua, VN/715/2019. 

 Viedään aloite neuvostonjäsenten toimesta 

eläkeläisyhdistyksiin ja liitetään se myös neuvoston omille 

FB-sivuille. 

 Ystävänpäivä tempaus14.2.2019 Ruskon ja Vahdon 

vanhustentaloilla ja palveluasuntojen asukkaille. 
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 Ruskon seurakunta järjestää tapahtuman ja on pyytänyt 

neuvostoa ottamaan osaa tapahtumaan. Ystäväpalvelun ja 

muiden mahdollisia vapaaehtoisia toivotaan tulevan mukaan.  

 Katri Alajärvi muistutti Vaalipaneelista Ruskotalolla 19.3 klo 18. 

Paneelissa osallisena ovat kaikki puolueet, jotka ovat edustettuina 

Ruskon kunnan valtuustossa (perussuomalaiset eivät halunneet 

osallistua). 

  

10. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista 

tilaisuuksista, 

 Kirsti Tuominen ja Liisa Tuominen toivat terveiset Vanhusneuvostot 

vaikuttajina -tilaisuudesta 6.2.19 KomPAssi- hanke on päätöksessä 

ja siitä on saatu hyvää yli kuntarajojen tuomaa tietoa, netti-sivustot 

jatkavat ja kehittävät toimintaansa. Keskustelua käytiin myös 

Maakunnan vanhusneuvostojen valintaa koskevassa asiassa. 

 Ajankohtaista SOTEsta 16.1-19 tilaisuudessa paikalla olivat Katri 

Alajärvi, Kirsti Tuominen ja Liisa Tuominen. Tilaisuus oli onnistunut,   

vuoropuhelua käytiin hyvässä hengessä  

 Katri Alajärvi oli myös ollut EU-vammaiskortti tutuksi koulutuksessa 

31.1. Häneltä löytyy tietoa ja esitteitä asiasta. 

 

11.  Seuraava kokous  

tiistaina 12.3.2019 klo 10.00 Vahdon seurakuntatalolla Kanttorilantie 1, Vahto 

Paikalle kutsuttu myös Esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen ja 

Muistiyhdistyksen Outi Korpela. 

Kimppakyydit: Katri Alajärvi ja Reima Tuominen lähtevät Ruskon kirjaston 

pihalta klo 9.30 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Kirsti Tuominen päätti kokouksen klo 13.45 

 

 

Ruskolla 7.2.2019 

_____________________  ______________________ 

Kirsti Tuominen pj.  Katri Alajärvi siht. 

     

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun 

mukaiseksi. 

 

_______________________  ________________________ 

Raili Kohmo   Eija Järveläinen 


