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RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  Kokous 8 / 2019 

Pöytäkirja/ Tarkastettu  Aika: ti 10.9.2019 

Paikka: Vahdon seurakunnan kokoustila, Kanttorilantie 1, 21310 Vahto 

Jäsenet Nimi                                              
 xKirsti Tuominen pj  
 xLiisa Tuominen vpj.  

xReima Tuominen  
xPertti Nurminen  
xToini Salmi   
xMarja-Reeta Ojanperä  
xAulis Ojanperä  
-Raili Kohmo                           - Ulla Elomaa 
xAnne Jaatinen x Maarit Hiltunen 
xEija Järveläinen  
xKatri Alajärvi  
-Marju Teinikivi     

 xSirpa Lehtola  Sihteeri   
  
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:00 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: Eija Järveläinen ja Reima Tuominen 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

 

5. Ruskon rintamaveteraanien varsinaisen edustajan nimeäminen 

- Uusi edustaja nimetään seuraavassa kokouksessa 

 

6. Vahdon ulkoilupäivä 10.9.2019 klo 13:00 

Päätös: Neuvosto järjestää Vahdon Jokikummun läheisyydessä oleviin ulkoliikunta välineisiin 

tutustumisen. Laitteissa opastaa Hymyfit/ Terhi. Mainos tapahtumasta on Ruskolaisessa. 

 

7. Ravintoluento Ruskon seurakuntatalolla 17.9.2019 klo 13:00 

Luennoitsija Nanette Huovinen alustaa tilaisuuden.  

Päätös: Neuvosto tarjoaa kahvit, lisäksi tarjolla on terveellistä purtavaa ja satokauden tuotteita. 

Mainosta on jaettu Ruskon eläkejärjestöjen tilaisuuksissa, kirjastossa ja muiden tahojen kautta. 

Tilaisuudessa markkinoidaan Ruskon eläkeläisten mahdollisuutta ruokailla Vahdon Jokimummussa 

ja Ruskon Maunun koululla. 
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8. Vanhustenviikon juhlat 

- Juhlaohjelma on hyvällä mallilla. Järjestäjien taholta tilat ovat kunnossa. Yhteistyöpalavereja 

ohjelmasuorittajien kanssa on pidetty Katri Alajärven johdolla. Toivotaan runsasta osanottoa, 

mainos tulee Ruskolaiseen. 

Päätös: Juhlan työnjako on tehty, kahvit ja pullat on varattu 200:lle vieraalle.  

 

9. Saapuneet kirjeet 

- Puheenjohtaja saanut tiedotteen ”Alueellinen tilaisuus vammaispalveluiden valvonnasta”, 

painopisteenä kehitysvammaisten lasten ja nuorten sosiaalipalveluiden valvonta. Tapahtuma 

on Porissa 23.10.2019, mahdolliset ilmoittumiset 4.10 mennessä 

- Eläkkeensaajan keskusliiton tiedote. 

- Puheenjohtaja ja sihteeri saaneet kutsun Perhehoidosta kertovaan elokuvadokumenttiin ”Kotia 

aamusta iltaan”- Kaarinan Kinoon 11.9.2019 

 

10. Muut mahdolliset asiat 

- Ei ollut 

11. Jäsenten tuomat asiat 

- Neuvoston puheenjohtaja on saanut yhteydenoton Maununkodin jaettuja kahden hengen 

huoneita koskien, joissa ei ole asianmukaista yksityisyyttä. Asia on selvittelyssä ja siitä on 

tiedotettu eteenpäin Raisioon. 

Neuvosto laatii kyselyn Maununkotisäätiön hallitukselle mahdollisista 

remonttimahdollisuuksista ja korjauksista Maununkodilla. 

- Puheenjohtaja haastanut kunnanpäättäjät tempaukseen” Vie vanhus ulos-tapahtumaan”. 

- Selvitetään Ruskon terveysaseman toimintaa yhdenvertaisuusasioissa erään vammaisen 

asiakkaan kohdalla.  

 

12. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista 

- Ruskopäivät onnistuivat hyvin. Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston mainoksia jaettiin Rusko-

päivillä, jotta neuvoston toiminta saadaan tunnetuksi. 

- Päivillä tehdyn kyselyn mukaan neuvoston esittämä aloite senioritalon rakentamisesta otettu 

hyvin vastaan. Neuvoston laatima kuntalais-adressi sai noin 200 nimeä adressiin. Aloite etenee 

Ruskonkunnan poliittiseen käsittelyyn. 

- Maunun palvelutalon taulunäyttely saanut hyvää palautetta. 

  

13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous tiistaina 1.10.2019 klo 12.00 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone, Vanhatie 5, 

Rusko. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20 

 

Ruskolla 10.9.2019 

 

Kirsti Tuominen pj   Sirpa Lehtola, siht.  
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Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Eija Järveläinen   Reima Tuominen 

  

   

 


