RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Kokous 6 / 2019

Pöytäkirja
Aika: tiistai 4.6.2019 klo 10.00
Paikka: Lehtimäentie 16, 21290 Rusko
Jäsenet

Nimi
xKirsti Tuominen pj
0Liisa Tuominen vpj
xReima Tuominen
xPertti Nurminen
xKaija Koskinen
xToini Salmi
xMarja-Reeta Ojanperä
xAulis Ojanperä
xRaili Kohmo
0Anne Jaatinen
xEija Järveläinen
xKatri Alajärvi
0Marju Teinikivi
xSirpa Lehtola

xJarkko Välilä varajäsen

xMaarit Hiltunen varajäsen

0Katri Rosenberg varajäsen
Sihteeri

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin. Raili Kohmo ja Pertti Nurminen
4. Esityslistan hyväksyminen.
Esityslistaan lisättiin kohdat:
Vanhusneuvoston tekemä kysely ikääntyneille sekä vammaisille henkilöille soveltuvista
senioriasunnoista tai esteettömistä vuokra-asunnoista Rusko-Vahto alueella.
Lisäyksenä myöskin Ravitsemusterapeutin pyytäminen yhteiseen tapahtumaan alustamaan asiaa
ikääntyneen hyvästä ravitsemuksesta. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Ruskon
eläkeläisjärjestöjen kanssa.
Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.
5. Esitys Ruskon kunnalle ikääntyneiden ja vammaisten asumiseen liittyvästä asumisesta.
Neuvosto päätti esittää Ruskon kunnalle kohtuuhintaisten vuokra- tai omistusasuntojen
suunnitelman laatimista senioreiden- ja vammaisten esteettömään asumiseen.

Kyseistä asiaa varten päätettiin laatia kannatuskeräys ruskolaisten eläkeläisjärjestöjen sekä muiden
järjestöjen ja halukkaiden kunnan asukkaiden allekirjoitettavaksi.
Päätös: Kannatuskeräyslista on tarkoitus luovuttaa Ruskopäivillä kunnanhallituksen
puheenjohtajalle sekä kunnanjohtajalle ja valtuuston jäsenille tiedoksi toimenpiteitä varten.
6. Neuvosto järjestää yleisötilaisuuden ikäihmisten hyvästä ravitsemuksesta.
Käytiin keskustelua asiasta.
Päätös: Työvaliokunta hakee ravitsemusterapeuttia joka, tulisi alustamaan tapahtuman aiheena
olevaa ”ikääntyneen hyvä ravitsemus” asiaa. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
7. Saapuneet kirjeet.
- Raision Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vastaus neuvoston aikaisemmin tekemään
tiedusteluun, joka koski Ruskon Maunun ja Vahdon Jokituvan ikäihmisten tehostelun
palveluasumisen yksiköihin. Tiedusteltiin yksilöiden hoitajamitoitusta, hoitajien tekemää
tukitöiden määrää, laitosapulaisen tehtäväkuvauksia sekä laitoshuoltajien /tukityötä tekevien
työpanoksen määrää ja työaikoja. Asioista tullaan vastauksen mukaan aloittamaan keskustelu
Ruskon kunnan tilapalveluiden kanssa Ruskon ruokahuollon sekä siivoustyön palveluista.
Tarkoitus on avata avustavat/ tukityötehtävät sekä niiden määrä ja sen jälkeen suunnitella uusi
toimintamalli.
-

Ennakkokutsu vanhusneuvostopäivään 7.11.2019 Helsingissä.

8. Muut mahdolliset asiat
-Turun vammaisneuvostossa tulossa muutoksia ja haetaan uusia edustajia.
9. Jäsenten tuomat asiat
- Syksyllä on tarkoitus järjestää ulkotapahtuma Vahdon liikuntapaikkojen avajaisiin.
- Kesäteatteri neuvoston jäsenille 16.6. klo 18.30.
10. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista
- Liikuntapäivä 29.5.2019 onnistui hyvin. Osallistujia oli noin 30 henkilöä.
- Sihteeri kutsuu hyvinvointijohtaja Anne Taulun elokuun kokoukseen. Hyvinvointijohtaja ilmoitti
että, on estynyt 6.8.2019 kokoukseen joten, siirretään kokous torstaihin 8.8.2019 klo 13
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous on torstaina 8.8.2019 klo 13 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuoneessa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.10
Ruskolla 4.6.2019
Kirsti Tuominen pj

Sirpa Lehtola, siht.

Raili Kohmo

Pertti Nurminen

