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RUSKON VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO             Kokous 9/2019 
 

PÖYTÄKIRJA / Tarkastettu  
aika: 1.10.2019 klo 12-14 
paikka: Ruskon Kunnantalo Vanhatie 5. Rusko 

 
Jäsenet Nimi  

xKirsti Tuominen, puheenjohtaja  
xLiisa Tuominen, varapuheenjohtaja 
xReima Tuominen  
xPertti Nurminen 
xToini Salmi 
xMarja-Reeta Ojanperä 
xAulis Ojanperä 
xRaili Kohmo 
xAnne Jaatinen    
xEija Järveläinen  
xKatri Alajärvi sihteeri  

- Sirpa Lehtola 
-  Marju Teinikivi (vara poissa Katri Rosenberg) 

  

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Kirsti Tuominen avasi kokouksen klo 12.10.  

 Todettiin osallistujat ja valittiin kokouksen sihteeriksi Katri Alajärvi. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

3. Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Tuominen ja Marja-

Reeta Ojanperä. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

 Päätös: Lisättiin esityslistaan kohta 7. Kirje Maununkotisäätiön hallitukselle,   

muut kohdat siirtyvät numerolla eteenpäin 

 

5. Ruskon rintamaveteraanien varsinaisen edustajan nimeäminen  

Ruskon rintamaveteraanit valitsivat neuvoston uudeksi varsinaiseksi jäseneksi 

Kirsti Nurmisen ja varalle Heikki Spännärin sekä Toini Salmen varalle Kalle 

Tammen.  

 

6. Vanhustenviikon juhla 9.10-19 klo 13 



2 
 

Kutsuvieraille on lähetetty kutsut: kunnan edustajille, hyvinvointilautakunnan 

jäsenille ja varajäsenille, Ruskon kirjastoon, Ruskon seurakuntaan ja Vahdon 

kappeliseurakuntaan sekä Raision johtavalle hoitajalle ja sairaanhoitajalle. 

Ruskotalon pöytien ja tuolien asettelu kuuluu Ruskon kiinteistöpalvelun 

tekemään ostosopimukseen. Kokouksen sihteeri neuvottelee kyseisen työn 

hinnasta. Neuvoston jäsenet tulevat mahdollisuuksien mukaan paikalle klo 

10.30 auttamaan järjestelyissä 

Päätös: Ruskotalon pöytien ja tuolien laittamisesta aiheutuvat kulut maksetaan 

neuvoston määrärahasta. 

 

7. Kysely Maununkotisäätiölle Maununkodin korjauksista 

 

Työvaliokunta laati Maununkotisäätiön hallitukselle kyselyn Maununkodin 

korjaussuunnitelmista.  

Päätös:  Neuvosto päätti lähettää kirjelmän Maununkotisäätiön hallitukselle. 

  

8. Saapuneet kirjeet 

• Ruskon Lions club on lähestynyt neuvostoa, miten he voisivat tukea 

vanhusten virkistystoimintaa Ruskolla. Työvaliokunta vastasi viestiin 

ja antoi useita esityksiä.  

• Raisio aloittaa ikäneuvolapalvelut Ikäihmisten ja omaishoitajien tueksi 

• Fingeroos säätiö järjestää vanhustyön seminaarin Raision kirjastolla 

13.11 klo 12.30-16.00 

• Varsinais-Suomen Vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry. 

järjestää Vaikuttajien aamukahvit 7.10-10 ja saavutettavuus 

koulutuksen 15.11-19 

• Raision eläkeläisfestarit 11.10 klo 10-14, Raision Kaupungintalolla.  

 

9. Muut mahdolliset asiat 

• Muistikummi-koulutus 2.10-19 Ruskon seurakuntatalolla. 

 

10. Jäsenten tuomat asiat: 

• Neuvostoon oli tuotu tieto vammaisen asiakkaan kohtelusta Ruskon 

terveyskeskuksessa: asia on nyt selvitetty, tarvittaessa kehotetaan 

ottamaan yhteyttä Raision ylilääkäriin. 

• Ruskon Laboratorion toiminta: pyydetään Terveyskeskuksen 

ylilääkäriltä selvitys Ruskon laboratorion tilanteesta. 

• Vanhusneuvosto koulutus. Eläkeliitto järjestää Vanhusneuvosto 

koulutuksen 13.11-19 Lehmirannassa. Osallistujat Kirsti, Liisa ja 

Raili 

• Maunun joulujuhlaa vietetään 18.12-19 klo 13- 
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• Kohtaamispaikan, hopeakerhon ja varttuneen väen joulujuhlaa 

vietetään 11.12-19 klo 12 Vahdon seurakuntatalolla. Kuljetus 

Ruskon srk-talolta 11.30. Neuvoston jäsenet tervetulleita paikalle. 

• Omaishoidettavien intervallihoidosta tuotiin esiin huoli siitä, että 

potilaat eivät viihdy Maunun intervallihoidossa vähäisen ohjelman 

vuoksi. Todettiin, että Maunulla ei ole vapaa-aika ohjaajia, eikä 

hoitohenkilökunnan aika riitä intervallissa olevien asiakkaiden 

ohjelman suunnitteluun hoitotyön lomassa. 

• Vanhusneuvostojen kiertävä puheenjohtajien ja sihteerien 

seututapaaminen järjestetään Ruskolla 11.11-19 Bulleriinassa klo 

13-15. Hyvinvointijohtaja Anne Taulu tulee kertomaan Ruskon 

kunnan hyvinvointisuunnitelmista. Neuvoston puheenjohtaja ja 

sihteeri osallistuvat kokoukseen. 

 

11.  Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista 

tilaisuuksista, 

• Ravitsemisluennolla oli paikalla 22 henkilöä. Palaute luennosta oli 

hyvää, keskustelulle ja kysymyksille jäi myös hyvin aikaa. 

• Vahdon liikuntapaikat tutuksi. Paikalla oli 25 henkilöä ja iloinen 

tapahtuma sai paljon kiitosta. 

 

12.  Seuraava kokous  

Tiistaina 12.11.2019 klo 12.00 Ketosen Torpalla ( K-Kaupan parkkipaikalla) 

kokouksen jälkeen askarrellaan joulukortteja palvelukotien asukkaille. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Kirsti Tuominen päätti kokouksen klo 13.25 

 

 

Ruskolla 1.10.2019 

 

_____________________  ______________________ 

Kirsti Tuominen pj.  Katri Alajärvi siht. 

 

     

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun 

mukaiseksi. 

 

_______________________  ________________________ 

Liisa Tuominen   Marja-Reeta Ojanperä 


