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RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Kokous 3/2019

Pöytäkirja/ Tarkastettu
Aika:

tiistaina 12.3.2019 klo 10

Paikka: Vahdon seurakunnan kokoustila, Kanttorilantie 1, Vahto
Paikalla
Jäsenet

Nimi
x Kirsti Tuominen pj
x Liisa Tuominen vpj.
x Reima Tuominen
x Pertti Nurminen
x Kaija Koskinen
0Toini Salmi (varajäsen poissa Heikki Spännäri)
x Marja-Reeta Ojanperä
x Aulis Ojanperä
x Raili Kohmo
x Anne Jaatinen
x Eija Järveläinen
x Katri Alajärvi
0Marju Teinikivi (varajäsen poissa Katri Rosenberg)
x Sirpa Lehtola, siht.
Kutsuttuna Outi Korpelainen, Varsinais-Suomen muistiyhdistys

Käsitellyt asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Alajärvi ja Reima Tuominen. Pöytäkirjan
allekirjoitukset seuraavassa kokouksessa.
4. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin esityslistaan kohta
15, seuraava kokous.
5. Pöytäkirjat ja niiden tarkastus
Edellisen kokouksen (2/2019) päätökseen liittyen käytiin keskustelu siitä, miten kokousten
pöytäkirjojen allekirjoitukset saataisiin mahdollisimman helpoksi kaikille pöytäkirjan tarkastajille.
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Päätös: Sihteeri toimittaa pöytäkirjan valituille tarkastajille sähköpostilla viikon kuluessa
kokouksesta. Tarkastajat kuittaavat pöytäkirjan ja tekevät mahdolliset korjaukset ja/tai
huomautukset sähköpostilla. Sihteeri toimittaa pöytäkirjat laitettavaksi kunnan nettisivuille kahden
viikon kuluessa. Sähköpostittomat jäsenet käyvät kuittaamassa luetun pöytäkirjan Vahdon srk:n
tiloissa. Paperiset pöytäkirjat lähetetään niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia.
6. Varsinais-Suomen muistiyhdistyksen Outi Korpelaisen vierailu.
Kokouksen alussa Varsinais-Suomen muistiyhdistyksen Outi Korpelainen kertoi muistiyhdistyksen
toiminnasta ja tavoitteista sekä muistisairauksien ehkäisyistä ja muistisairaiden määrästä VarsinaisSuomen alueella. Ennalta ehkäisy ja varhainen muistisairauden diagnosoiminen on erityisen
tärkeää. Uutena asiana on aloitettu Muistikummitoiminta ja sen koulutukseen kaivataan
vapaaehtoisia. Ruskolle muistikummitoiminta koulutusta on tarjolla 2.10.2019 Ruskon seurakunnan
tiloissa.
7. Esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparisen vierailu.
Esteettömyyskoordinaattorin vierailu peruuntui.
8. Ruskon palvelutalojen (Maunu ja Jokikumpu) selvitys toiminnoista.
Neuvoston työvaliokunta on tehnyt selvityspyynnön Raision Sosiaali- ja terveyspalveluiden
lautakunnalle palvelutalojen henkilökunnan ja avustavien työntekijöiden määrästä ja laadusta.
Päätös: Neuvosto hyväksyi selvityspyynnön. Sihteeri toimittaa sen edelleen Raision Sosiaali- ja
terveyspalveluiden lautakunnalle.
9. Neuvoston toimintasääntöluonnos
Päätös: Neuvosto hyväksyi päivitetyn toimintasäännön.
10. Saapuneet kirjeet
- Samalla viivalla-tapahtuma Raision kirjastossa 20.3.2019. Neuvostosta osallistuu 4 henkilöä.
- Seutukunnallinen vanhusneuvostojen tapaaminen Liedossa 19.3.2019 neuvostojen
puheenjohtajille ja sihteereille.
- Osallisuus osana arkea-tapahtuma, joka tarkoitettu Sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja
neuvostoille 19.3.2019.
- Kehitysvammaisten tukiliiton tilaisuus 26.3.2019 Porissa.
11. Muut mahdolliset asiat
- Neuvoston esite päivitetään neuvoston työvaliokunnan toimesta ja tuodaan myöhemmin
neuvoston jäsenille päätettäväksi.
- Vammaisneuvostoa edustava jäsen Katri Alajärvi osallistunut kunnan järjestämään tilaisuuteen
kunnan nettisivujen uusimisesta ja kehittämisestä. Jäsen antanut konkreettisia ehdotuksia
parantaa nettisivujen toimintaa.
- Haaste neuvostolle Ruskon seurakunnan yhteisvastuu keräykseen 30.3.2019.
- Muistutus vaalipaneelista Ruskolla 19.3.2019
12. Jäsenten tuomat asiat
Ruskon kunnan Sote-jaosto on päättänyt tukea neuvottelujen käynnistämisestä koskien Ruskon
laboratorion siirtämistä TYKS-laboratorion alaisuuteen. Tykslab on valmis tekemään esityksen
Ruskon laboratorion fuusiosta Tykslabiin. Päätös asiasta on odotettavissa 14.3.2019 Sosiaali- ja
terveyspalveluiden lautakunnan kokouksessa.
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13. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista
- Pj ja sihteeri osallistuivat Helsingissä 14.2.19 Parasta elämää kotona-tilaisuuteen. Maakunnissa
on tehty paljon työtä erilaisten hyvien käytänteiden ja toimintojen eteen.
14. Seuraava kokous
Seuraava kokous on tiistaina 9.4.2019 klo 12.00 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone, Vanhatie
5, Rusko
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05

Ruskolla 19.3.2019
____________________
Kirsti Tuominen, pj

________________________
Sirpa Lehtola, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

________________________
Reima Tuominen

__________________________
Katri Alajärvi

