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RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  Kokous 5 / 2019 

Pöytäkirja Aika: ti 7.5.2019 klo 12.00 

Paikka: Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone, Vanhatie 5, Rusko 

Jäsenet Nimi                                              
 xKirsti Tuominen pj  
 xLiisa Tuominen vpj.  

xReima Tuominen  
xPertti Nurminen  
xKaija Koskinen  
0Toini Salmi  x Heikki Spännäri varajäsen 
xMarja-Reeta Ojanperä  
xAulis Ojanperä  
xRaili Kohmo  
0Anne Jaatinen x Maarit Hiltunen varajäsen 
xEija Järveläinen  
xKatri Alajärvi  
0Marju Teinikivi  0 Katri Rosenberg    

 xSirpa Lehtola  Sihteeri   
 
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: Liisa Tuominen ja Aulis Ojanperä 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

5. Saapuneet kirjeet 

- Neljän vanhusasiantuntijan kirjoittama kirja ”Vanhuusko Arvokasta”? kirjasta on lähetetty kaikkiin 

kuntiin ja tiedossa oleville vanhusneuvostoille tiedoksi. Neuvosto kävi keskustelun kirjan 

tilaamisesta. 

Päätös: Neuvosto päätti tilata 4 ”Vanhuusko Arvokasta” kirjaa, siten että, 2 kirjaa tulee neuvoston       

jäsenten käyttöön ja 2 kirjaa Ruskon kirjastoon. Sihteeri tekee tilauksen. 

 

- Käytiin keskustelu mahdollisesta tiedottamisesta kunnan kaikkien eläkeläisten mahdollisuudesta 

osallistua kouluruokailuun. Neuvoston työvaliokunta selvittää asiaa tarkemmin. 

 

- Kutsu neuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille Ikäihmisten perhehoidon koulutus- 

tiedotustilaisuus Raisiossa 9.5.2019. 

- Raision vammaisneuvosto on kutsunut Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston yhteiseen 

kokoukseen 15.5. Ruskon neuvostosta ilmoittautunut viisi henkilöä mukaan. Kokouksessa on 

paikalla myös Turun seudun esteettömyyskoordinaattori. 
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6. Muut mahdolliset asiat 

- Kutsu-Yle kahville tapahtumasta keskusteltu. Jäätiin miettimään mahdollisia ideoita ko. asiaa 

koskien. 

- Keskusteltiin senioriasumisesta ja esteettömästä rakentamisesta Ruskon kunataan. Neuvoston 

työvaliokunta valmistelee nimien keräyslistan ja toimittaa sen kunnan eläkeläisjärjestöille ja 

muille mahdollisille tahoille tiedoksi. 

- Neuvoston jäsenten yhteystiedot päivitetään uusituille kunnan nettisivuille. Sihteeri on 

yhteydessä kuntaan. 

- Liikuntapäivä 29.5 klo 13-1 6 Ruskon hiihtokeskuksessa. Mainos liikuntapäivästä tulee 

Ruskolaiseen. Sihteeri toimittaa myös esitteitä kuntaan monistettavaksi. 

- Neuvoston esite on päivitetty muuttuneiden tietojen osalta. Sihteeri lähettää uusitun esitteen 

kuntaan monistettavaksi. 

-  Maunun Helmi järjestää Kodin turvallisuuspäivän 7.5. Ruskolla yhteistyöllä vanhus- ja 

vammaisneuvoston kanssa. 

 

7. Jäsenten tuomat asiat 

- Neuvoston jäsenille tarjotaan Ruskon kesäteatteri teatterilippuja 16.6. olevaan näytökseen.  

 

8. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista 

Ei palautteita 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous 4.6.2019 klo 10.00 Katri Alajärven kotona, Lehtimäentie 16 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40 

 

Ruskolla 7.5.2019 

 

Kirsti Tuominen pj   Sirpa Lehtola, siht.   

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Liisa Tuominen   Aulis Ojanperä 

  

   

 


