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RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  Kokous 4 / 2019 

Pöytäkirja 

Aika: ti 9.4.2019 klo 12.00 

Paikka: Ruskon srk, Pilttipubi, Rusko 

Jäsenet Nimi                                              
 xKirsti Tuominen, pj  
 xLiisa Tuominen, vpj  

xReima Tuominen  
xPertti Nurminen 
xKaija Koskinen   
xToini Salmi  
xMarja-Reeta Ojanperä  
xAulis Ojanperä  
xRaili Kohmo  
o Anne Jaatinen poissa  xMaarit Hiltunen varajäsen 
xEija Järveläinen  
xKatri Alajärvi   
oMarju TeinikivI oKatri Rosenberg    

 xSirpa Lehtola, siht. 
 Kutsuttuna Mika Heinonen, Ruskon tekninen johtaja       
 
Käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: Toini Salmi ja Maarit Hiltunen  

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi 

 

5. Ruskon kunnan tekninen johtaja Mika Heinosen vierailu  

Ruskon tekninen johtaja Mika Heinonen oli pyydettynä neuvoston kokouksessa. Hän antoi 

tilannekatsauksen Ruskon kunnan rakennussuunnitelmista ja muista teknisen lautakunnan 

ajankohtaisista asioista. Neuvosto kävi keskustelun esille tulleista suunnitelmista. Todettiin että, 

yhteistyö teknisen lautakunnan suunnitelmista on neuvoston toiminnan kannalta tärkeä asia ja sitä 

on hyvä jatkaa. 

        6. Saapuneet kirjeet 

 - Muistutus Wertaisliikuttaja-koulutuksesta 16.5.2019 klo 9-15 Kerttulan liikuntahalli, Kisakatu 

4, Raisio  



2 
 

- Muistikummi-lähettiläskoulutus 16.5 klo 12-16 ilmoittautuminen 10.5.2019 mennessä:   

https://my.surveypal.com/Muistikummilahettilaskoulutus_16.05.2019 

- Vanhustyön keskusliiton ja Ilmarisen Vuoden vanhusteko 2019 -palkinto on suuruudeltaan 5 

000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Voittaja julkistetaan ja 

palkitaan valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa 6.10.2019 Sodankylässä. 

- Eläkkeensaajien keskusliitto: Kotitalousvähennystä tulee kehittää seuraavalla vaalikaudella ja 

tulevassa hallitusohjelmassa on panostettava eläkeläisköyhyyden torjuntaan. 

- Järjestösotehanke 113 uutiskirje  

 

7. Muut mahdolliset asiat 

 

- 7.5 klo 13-15 kodin turvallisuuspäivä Maunulla. Neuvosto on mukana tapahtumassa ja 

kustantaa mainoksen Ruskolaiseen sekä kahvituksen mukaan tulleille. 

- Kuulobussi 7/19 Ruskolla, asiasta tiedotetaan myöhemmin 

- Neuvoston järjestämä ulkoilutapahtuma Ruskon hiihtokeskuksessa 29.5.19 klo 13. Tarjolla 

nokipannukahvia ja nuotiomakkaraa. Ruskon alueella kuljetuksesta luvannut huolehtia Lions 

Club ja kuljetusilmoitukset Kaija Koskiselle. Mainos tilaisuudesta tulee Ruskolaiseen.  

- Niina Alapeltola on koonnut listan Ruskon kerhotoiminnasta. 

- ”Kansalaisaloite vanhusvaltuutetun saamisesta”. Ruskon eläkeläisjärjestöt jakavat lomakkeita ja 

ohjeistavat tarvittaessa nettilomakkeen täytössä.  

 

- Syksyn kokoukset:   

- - tiistaina 6.8.19 klo 12.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 

- - tiistaina 10.9.2019 klo 12.00 kunnanhallituksen kokoushuone 

- - tiistaina 2.10.2019 klo 12.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 

- - tiistaina 12.11.2019 klo 12.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 

- - tiistaina 10.12.2019 klo 12.00 paikka avoinna 

 

8. Jäsenten tuomat asiat 

- Käytiin keskustelu ikäihmisten ravitsemuksesta ja yhteisruokailu mahdollisuudesta. 

Päätettiin esittää Ruskon eläkeläisjärjestöille yhteisen ravitsemustilaisuuden järjestämistä 

alkusyksyyn. Puheenjohtaja selvittää yhteistyön mahdollisuutta. 

Sihteeri tiedustelee tekniseltä johtajalta, onko mahdollista informoida ikäihmisille koulujen 

ruokailu mahdollisuudesta.  

- Esteettömyyskoordinaattori Kuparinen tulossa Raision vammaisneuvoston vieraaksi 15.5.2019, 

selvitetään tapaamisen yhdistämistä Ruskon neuvoston kanssa. 

- Ruskon kesäteatterissa ”Tippukivitapaus”, liput ovat jo varattavissa ennakkooon. 

- Virallisen rintamaveteraani tunnuksen saaneille rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen 

tehdään palvelutarpeen arviointi. Asianosaisiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. 

- Sosiaali- ja terveyslautakunta on lähettänyt kirjallisesti sotaveteraanien leskille tiedotteen   

 tietyistä Sosiaali – ja terveydenhuollon asiakasmaksujen poistoista. 

 

9.    Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista 

- Vanhusneuvostojen seutukunnallinen yhteistapaaminen Liedossa. Tehty seutukunnallinen 

kysely valtion kunnille myöntämästä omaishoidon tuen määrärahasta. Kunnissa ei ole tietoa 

miten ja mihin määräraha kohdentuu käytännössä kun määrärahaa ei ole ”korvamerkitty”. 

https://my.surveypal.com/Muistikummilahettilaskoulutus_16.05.2019
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- Samalla viivalla-tapahtuma Raisiossa. Raision ja Ruskon vanhus- ja vammaisneuvostot toivoivat 

jatkossa yhteisiä tapaamisia yhteistyön parantamiseksi 1-2 x vuodessa. Toivottiin esitettäväksi 

yhteisiä kannanottoja ja mahdollisia esityksiä eri asioista.  

Raision vammaisneuvoston sihteerille on tiedotettu asiasta. 

- Neuvoston kesäkuun kokous on 4.6.2019 klo 10. kokouspaikka Katri Alajärven koti. 

 

10. Seuraava kokous 

- tiistaina 7.5 klo 12. Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 13.40. 

 

Ruskolla 9.4.2019 

 

Kirsti Tuominen, pj  Sirpa Lehtola, siht.  

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Toini Salmi  Maarit Hiltunen 

  

 

 

    

  


