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RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  Kokous 7 / 2019 

Pöytäkirja Aika: to 8.8.2019 klo 13.00 

Paikka: Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone, Vanhatie 5, Rusko 

Jäsenet Nimi                                              
 xKirsti Tuominen pj  
 xLiisa Tuominen vpj.  

xReima Tuominen  
xPertti Nurminen  
  x Kauko Välilä , varajäsen 
xToini Salmi   
xMarja-Reeta Ojanperä  
xAulis Ojanperä  
xRaili Kohmo  
xAnne Jaatinen 
xEija Järveläinen  
xKatri Alajärvi  
xMarju Teinikivi     

 xSirpa Lehtola  Sihteeri   
 Vierailijana Hyvinvointijohtaja Anne Taulu 
 
Käsiteltävät asiat: 

Hyvinvointijohtaja kertoi kuulumisia. Talousarviokäsittely on tulossa ja neuvosto voi tuoda tarpeita esille 

joko tämän vuoden tai seuraavan vuoden osalle. Hyvinvointijohtaja painotti yhteistyön merkitystä 

monimuotoisesti. Positiivisesti matalalla kynnyksellä voi ottaa yhteyttä. Rakentavan keskusteluyhteyden 

tärkeys korostuu jatkossakin. Esteettömyysasioissa teknisen lautakunnan edustus ja yhteydenotot 

aiheellisia. Vahdolle on laitettu kaksi ikäihmisille tarkoitettua liikuntalaitetta. Toivottu että niissä käytäisiin 

tutustumassa ja jatkossa olisivat aktiivisessa käytössä. Neuvosto tarkoitus oli järjestää syksyllä tapahtuma 

liikunta-alueella. Tämä on selvittelyssä. 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: Marju Teinikivi ja Anne Jaatinen 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

 

5. Ruskon rintamaveteraanit.  

Kaija Koskinen muuttanut pois Ruskolta. Yhdistys nimeää uuden jäsenen seuraavaan kokoukseen. 
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6. Ruskopäivät. 

Päätös: Neuvosto on mukana Ruskopäivillä yhteistyössä Maunun Helmen kanssa la 17.8.2019 klo 

11 alkaen -n. klo 15. 

Neuvosto luovuttaa kuntalaisaloitteen senioriasumisesta kunnanjohdolle ja päättäjille n. klo 11.30. 

Neuvoston mainos tulee Ruskolaiseen. 

 

7. Kuulopäivä 9.8.2019 

Päätös: Tapahtuman järjestäjänä toimii Maunun Helmi. Neuvosto tuki toimintaa mainostamalla 

tapahtumaa Ruskolaisessa. 

 

8. Ikäihmisten ravitsemuskoulutus. 

Ravitsemus kouluttajan hakeminen jatkuu. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 

 

9. Saapuneet kirjeet 

- Kehittyvä vanhustyö tiistaina 29.10.2019 Turun Messukeskus ja tiistaina 11.2.2020 Helsingin 

Messukeskuksessa. 

- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjestää erilaisia, maksuttomia luentoja. Aiheet nähtävillä 

VSSHP:n omilla sivulla, ilmoittautumiset sitä kautta. 

- Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä 7.11.2019 Helsingissä. Osallistujia kaivataan 

tapahtumaan. 

- Järjestöjen Sote-tulevaisuuskiertue Turussa 24.9.2019 klo 12-16. Paikka avoinna. 

 

10. Muut mahdolliset asiat 

- Ruskon terveysasemalla aloittaa syksyn aikana uusi ylilääkäri Sari Väinölä. Kysytään 

mahdollisuutta saada uusi lääkäri vieraaksi neuvoston seuraavaan kokoukseen. Sihteeri toimii 

yhteyshenkilönä. 

- V-S ikäihmisten neuvontapuhelin ollut käytössä kesän aikana kokeiluna. Tämä liittyy 

aikaisempaan Kompassi-hankkeeseen.  

Syksyllä toiminta jatkuu Raisiossa ja Ruskolla ennaltaehkäisevän toiminnan kautta. Palaute 

toiminnasta on tulossa syksyllä. 

- Neuvoston tutustumiskäynti uuteen Hulvela senioritaloon alkuvuodesta 2020 kun talo 

valmistuu. Sihteeri selvittelee ajankohtaa. 

- Keväällä käyty keskustelu Osuuspankin talon matalan osan saamisesta mahdollisesti 

ikäihmisten asunnoiksi ei ole edennyt eikä lisätietoja asiasta ole saatu. 

- Neuvoston esite on päivitetty, niitä tulee jakoon Ruskopäiville. 

- Vanhusten viikon juhlan järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Palataan asiaan seuraavassa 

kokouksessa. 

 

11. Jäsenten tuomat asiat 

- Ruskotalon varauskirjan käytöstä keskusteltu ja osoitteet tarkasteltu. 

- Eläkeläisten liikuntaryhmät tiedustelleet mahdollisuutta saada oma vuoro Ruskotalon 

kuntosalilta koulupäivän aikana. Tällä hetkellä on käytössä lukujärjestys jossa, vuorot jaettu. 

Ongelmaksi on muodostunut, että järjestöjen vuoro saattanut peruuntua kesken päivän, kun 

koulu onkin tarvinnut salia.  Asiaa selvitetään hyvinvointijohtajan toimesta. 

- Fölin kuljetuksista keskusteltu. Osaa matkustajista kokee bussien vaihdot ongelmallisina, osa ei.  

Kuljetussopimus olemassa 2 vuoden ajan.  

- Kirkonrottajahti tapahtuma to 15.8.2019 Vahdon kirkossa lapsille ja lapsenmielisille, 

kirkkosuunnistus isommille lapsille. 
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12. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista 

- Maununkodin, Maununtuvan ja Jokikummun lettukestit Ruskolla ja Vahdolla onnistuvat hyvin. 

  

13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous 10.9.2019 klo 12.00 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone, Vanhatie 5, Rusko. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25  

 

Ruskolla 8.8.2019 

 

Kirsti Tuominen pj   Sirpa Lehtola, siht.   

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Marju Teinikivi   Anne Jaatinen 

  

   

 


