RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Kokous 10/ 2019

Pöytäkirja /Tarkastettu
Aika: tiistai 12.11.2019 klo 12.00
Paikka: Ketosen Torppa, Vahdontie 519, 21290 Rusko
Jäsenet

Nimi
xKirsti Tuominen pj
xLiisa Tuominen vpj
xReima Tuominen
xPertti Nurminen
xKirsti Nurminen
xToini Salmi
xMarja-Reeta Ojanperä
xAulis Ojanperä
xRaili Kohmo
0 Anne Jaatinen (poissa varajäsen Maarit Hiltunen)
xEija Järveläinen
xKatri Alajärvi
0 Marju Teinikivi (poissa varajäsen Katri Rosenberg)
xSirpa Lehtola
Sihteeri
Kutsuttuna Kaija Koskinen sekä geronomi Niina Alapeltola

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:00. Todettiin osallistujat.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsti Nurminen ja Raili Kohmo
4. Esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista, sekä tehtiin 1.10.2019 pöytäkirjaan korjaukset.
Päätös: Tehtiin korjaus edellisen kokouksen kellonaikaan ja päiväykseen.
5. Selvitys Ruskon kunnan Defibrilaattoreista.
Päätös: Sihteeri selvittää Ruskon kunnan ja seurakunnan Defibrilaattorien paikat, käydyt
koulutukset ja rekisteröinti-ilmoitukset sekä, se miten niistä on Ruskolla tiedotettu. Palataan
asiaan, kun kyseiset selvitykset on saatu.
6. Vahdon kirjaston esteettömyysasia ja srk:n WC-tilojen tilanne:
Päätös: Selvitetään Vahdon kunnanosan kirjaston esteettömyyttä. Samalla selvitetään myös
Vahdon srk:n hautausmaan WC tilojen tilanne.

7. Ruskon laboratorion tilanne:
Ruskon terveysaseman laboratorio on ollut suljettuna usein. Sairastapauksiin ei ole ollut korvaavaa
työntekijää. Asiakkaille ei ole aina ilmoitettu laboratorion sulkemisesta. Toiminta on ollut
pidemmän aikaa hyvin haavoittuvaista.
Päätös. Neuvosto pyytää selvityksen Ruskon laboratorion tilanteesta.
8. Maunun Helmen tilanne: Geronomi Alapeltola selvitti neuvostolle Maunun Helmeen tilannetta.
Maunun Helmen aukiolot ajat: Ruskolla perjantaisin kello 10-14 ja joka kuukauden viimeisenä
perjantaina toiminta on Vahdolla, Jokituvan palvelukeskuksessa. Soittoaika Helmeen on tiistaisin
klo 14- 16.
Liukuesteitä on enää muutama jäljellä. Sovittiin että tilataan lisää liukuesteitä tämän vuoden
puolella. Helmen kautta tapahtuu liukuesteiden jakaminen ikäihmisille. Liukuesteitä jaettu vuoden
aikana noin 80- 100 kpl ikäihmisille. Kenkien nastoittamisesta on saatu huonoa palautetta, nastat
eivät pysy kenkien pohjassa. Enää ei käytetä omiin kenkiin laitettavia nastoja. Suositellaan
liukuesteiden käyttöä.
Keskusteltu Helmen ja neuvoston yhteistyöstä jonka toivotaan jatkuvan. Mainoksista vanhus- ja
vammaisneuvosto toimii entisen ohjeistuksen mukaisesti. Neuvoston ollessa mukana tapahtumissa,
mainokset menevät neuvoston kustannuspaikalle. Jos Helmi mainostaa omia tuotteitaan,
mainokset menevät Maunun Helmen kautta. Eri yhteistyöjärjestöjen ollessa mukana, mainokset
menevät kyseisten järjestöjen kautta.
PÄÄTÖS: Neuvosto tukee liukuesteiden hankkimista 500 eurolla. Ilmoitus liukuesteiden saamisesta
tulee Ruskolaiseen.
9. Saapuneet kirjeet.
- Kunnonkodin tietosuojamääräykset ovat muuttuneet, jossa Kunnonkoti tarvitsee luvan
jatkopostin lähettämiseen toiminnastaan. Kunnonkodin posti tulee sihteerille työroolin kautta
ja sihteeri jakaa postin työvaliokunnalle jatkopostina. Kunnonkoti toimii edelleenkin
ajanvarausperiaatteella. Avoimet ovet 17.12.2019 klo 13- 16 (yrityksiä paikalla).
- Uni ja lepo- teemapäivä oli Kunnonkodissa 29.10.2019 klo 13-16
-

Vanhus- ja lähimmäispalvelu liitto ry (Valli) lähettänyt viestin koskien ”Välittämisen
tarpeellisuudesta” ”Paremman vanhuuden puolesta”. Välittämisen päivä 29.11.2019, eri
puolella Suomea järjestetään tempauksia, joissa tehdään sydämellisiä välittämisen tekoja ja
samalla välitetään tietoa huoli-ilmoituksen tekemisestä.
Tarkoituksena on myös Vallin kautta koota valtakunnallinen ikäteknologiaverkosto, jossa
toimijat kootaan yhteen ja tarjota yhteistä foorumia, jossa verkostoitua ja löytää
yhteistyökumppaneita, mikä taas mahdollistaa uudet yhteistyöhankkeet.

-

Lounais-Suomen Aluehallintoviraston järjestämä avoin tilaisuus: Pelaaminen muuttunut
viihteestä haitaksi- mitä tehdä? Tilaisuus 25.11.2019 klo 13- 16 TYKS, T-sairaala, Johan
Haartman –salissa Hämeentie 11, Turku.

-

KomPASSI V-S keskitetty asiakas – ja palveluohjausmalli Asiakasneuvonta.fi infotilaisuus
11.12.2019 Kaskenlinnan sairaalan luentosali, Vähä Heikkiläntie 3, 20700 Turku.
Etiikan teemapäivä 9.12.2019, ilmoittautumiset 13.11 mennessä.
Kehittyvä Vanhustyö 11.2.2020 Helsinki, Turun tilaisuuden ajankohta ei vielä avoinna

-

-

Ikäihmisten tilaisuus 2.12.2019 klo 12.15- 15.30 Lounatuulet Yhteisötalo, Turku. Tilaisuudessa
esityksiä ikäihmisten turvallisuuteen ja palveluohjaukseen liittyen ja näin tavoitteena parantaa
heikommassa asemassa olevien ikäihmisten asemaa.

-

Fingerroosin säätiö järjestää: Löytävän vanhustyön seminaarin 12.11 klo 12.30-16.00

-

Omaishoidon maakuntapäivä Varsinais-Suomi 22.11.2019 klo 9.30-15.00 Lehmusvalkaman
hyvinvointikeskus Karviaiskatu 7, Turku

-

Maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaoston kokoonpano on vahvistettu maakunnan
yhteistyöryhmän kokouksessa 21,10.2019

-

Järjestösotehanke 113, Webbinaari 14.11.2019 klo 9.30-10.30

-

Turun vammaisneuvosto kutsuu vammaisjärjestöjen jäseniä yhteiskokoukseen 14.11.2019
Ruusukortteli juhlasali, Puistokatu 11, Turku. Kirsti Tuominen ja Katri Alajärvi osallistuivat
kokoukseen.

10. Muut mahdolliset asiat:
- Käytiin keskustelua tapahtumista joissa, esiintyjinä on esim. eläkeläisjärjestöjen tai muiden
edustajien tai heidän kutsumiensa esiintyjien palkkioista. Neuvosto edellyttää että, esiintyjien
mahdollisista palkkioista tai laskuista tulevat esitykset tulee tuoda ennen tapahtumia
neuvoston kokouksen käsittelyyn.
-

Neuvoston jäsenet järjestivät kokouksen jälkeen ”joulukorttitalkoot” Ketosen Torpalla,
Vahdontie 519. Tarkoituksena on viedä joulukortit Ruskon ja Vahdon palvelutalojen kaikille
asukkaille. Neuvoston jäsenet toimittavat kortit perille ennen joulua.

-

Maununkodin palvelutaloa koskeva kysely rakennuksen parannusehdotuksista ja
uudistamisesta on lähetetty eteenpäin palvelutalon säätiön hallitukselle. Neuvosto odottaa
kirjallista selvitystä mahdollisista parannustoimenpiteistä.

-

Neuvoston järjestämä Nettipiste Ruskon kirjastossa on toiminut vapaaehtoistoimijoiden
varassa. Käyttöaste on ollut hyvin vähäinen. Käytiin keskustelua nettipisteen toiminnan
kehittämisestä kirjaston henkilökunnan ja nettipisteen hoitajien kanssa yhdessä.

-

Neuvoston työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja jatkaa entiseen tapaan asioiden
valmistelemista. Työvaliokunta tuo ehdotetut esitykset neuvoston käsittelyyn ja päätettäviksi.

-

Ruskon eläkkeensaajien valtuuttama varajäsen Kaija Kaihlamo on ilmoittanut eroamisestaan
neuvoston varajäsenyydestä kirjallisesti. Ruskon eläkkeensaajat eivät ole vielä ilmoittaneet
uuden jäsenen nimeä. Ilmoitus uudesta jäsenestä tulee toimittaa puheenjohtajalle tai
sihteerille yhteystietoineen.

11. Jäsenten tuomat asiat

Toivottu Ruskon terveysaseman ylilääkäri Väinölän vierailua neuvoston kokoukseen sekä
muitakin mahdollisia asiantuntijoita.
12. Palauteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista.
-

Vanhustenviikon juhla onnistui jälleen erittäin hyvin ja sai runsaasti positiivista palautetta.
Juhlaan osallistui noin 170 ikäihmistä.

-

Seutukunnallinen vanhusneuvostojen yhteistapaaminen oli Ruskolla 11.11.2019.
Yhteistapaamisella on tarkoitus parantaa seutukunnan yhteistyötä sekä tehdä aloitteita
mahdollisista yhteisistä kehityskohteista. Kokouksia on kaksi kertaa vuodessa ja seutuneuvostot
ovat vuorotellen järjestämisvastuussa.

13 Seuraava kokous
Seuraava kokous on tiistaina 10.12.2019 klo 12, Ravintola Kiisan- Pirtti, Kiisankuja 2, 21250 Masku
14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.55

Ruskolla 12.11.2019
Kirsti Tuominen pj

Sirpa Lehtola, siht.

Raili Kohmo

Kirsti Nurminen

