
RUSKON KUNNAN VANHUS-JA VAMMAISNEUVOSTO  Pöytäkirja 1/2020 

 

PÖYTÄKIRJA / tarkastettu  

Aika  21.1.2020 klo 12.00 

Paikka Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone, Vanhatie 5, Rusko 

Läsnä Jäsenet Nimi  
x Kirsti Tuominen, puheenjohtaja  
x Liisa Tuominen, varapuheenjohtaja 
x Reima Tuominen  
x Pertti Nurminen 
x Toini Salmi 
x Kirsti Nurminen 
x Marja-Reeta Ojanperä 
x Aulis Ojanperä 
x Raili Kohmo 
x Anne Jaatinen    
x Eija Järveläinen  
x Katri Alajärvi    

x Jorma Rand Hyvinvointilautakunta 
 Sirpa Lehtola sihteeri poistui klo 13.45 
 Katri Alajärvi jatkoi sihteerinä kokouksen loppuun 

Kutsuttuna: Ruskon Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00 

Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkosen esittäytyminen. Hän kertoi toimenkuvastaan ja 

korosti yhteistyön merkitystä poikkihallinnollisesti. Hyvää yhteistyötä toivotaan 

jatkossakin. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin että, yhden neuvoston jäsenen esityslista oli jäänyt jakelulistasta pois. 

Pahoiteltiin tapahtunutta virhettä. Kyseinen henkilö hyväksyi osaltaan tapahtuneen 

virheen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Puheenjohtajan valinta vuosille 2020-2021 

Päätös: Neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Tuominen vuosiksi 2020-2021. 

 

4. Varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan valinta vuosille 2020-2021 

Päätös: Neuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Liisa Tuominen vuosille  

2020-2021. Hän hänet valittiin myös neuvoston taloudenhoitajaksi. 

 

5. Työvaliokunnan valinta vuosille 2020-2021 

Päätös: Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, vammaisten 

edustaja ja sihteeri. 



 

6. Esityslistan hyväksyminen 

Lisättiin kohdat 4 ja 5 sekä siirrettiin loput numerot kahdella eteenpäin, jonka jälkeen 

hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

7. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Alajärvi ja Eija Järveläinen 

 

8. Todetaan vaihtuneet neuvoston varajäsenet. 

Neuvoston uudet varajäsenet ovat: Tarja Virolainen, Kosti Kautonen ja Ulla Aittala.  

  

9. Työvaliokunnan alustavat toimintasuunnitelmat 

Työvaliokunta kävi keskustelun vuoden 2020 mahdollisista tapahtumista.  

- Suunnittelussa on Villikalaluento. 

- Digihuijaus tilaisuus Suvanto ry:n kautta. 

-  Keväällä on suunnitelmissa järjestää ulkoilutapahtuma. 

 - Palvelutalojen lettukestit heinäkuussa Maunun ja Jokituvan palvelutalolla. 

- Ruskopäiville osallistuminen elokuussa yhdessä Maunun helmen kanssa. 

- Vanhustenviikon juhla 7.10.2020, vastuuvetäjänä Katri Alajärvi. 

- Mahdollisia teatteri tai elokuva -esityksiä selvitellään myöhemmin. 

 

10. Saapuneet kirjeet 

-  Apuvälinepäivät 4-5.3.2020 Helsinki 

- Asiakasmaksut 2020 ikäihmisten palveluista nähtävänä netissä. www.raisio.fi  

- Toimivatko Sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa ihmisen vai järjestelmän 

ehdoilla? Keskustelutilaisuus 2.3.2020 klo 18- 20 Merikarina. Järjestäjänä Lounais-

Suomen syöpäyhdistys. Neuvoston jäsenet osallistuvat tilaisuuteen mahdollisuuksien 

mukaan. 

- Muistikummikoulutus 

- Ruskon leijonien viesti. Leijonat toivovat ehdotuksia mm. apuvälineistä, joita voitaisiin 

lahjoittaa ikäihmisille esimerkiksi kirjaston kautta. Ehdotuksia oli mm. lukemisen 

helpottamiseksi liittyviä apuvälineitä. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Ruskon leijonien 

puheenjohtajaan kyseistä asiaa koskien. 

 

11. Muut mahdolliset asiat 

- Keskusteltiin neuvoston mahdollisista kokouspalkkioista. Neuvosto asetti työryhmän 

selvittämään asiaa seuraavaan kokoukseen 11.2.2020 

- Puheenjohtaja on kutsuttu kertomaan vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnasta 

Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 6.2.2020 

- Käytiin alustavaa keskustelua neuvoston jäsenten määrästä.   

- Käytiin keskustelua palvelulinjan saamisesta Ruskolle. 

- Käytiin keskustelua labrataksin saamiseksi Ruskolle 

- Käytiin keskustelua Ruskon laboratorion toiminnasta. Asiasta tehtiin aloite 

kunnanvaltuustolle. 

- Neuvoston toimintakertomus pitää toimittaa kuntaan helmikuun loppuun mennessä 



 

12. Jäsenten tuomat asiat 

- Nettipisteen osalta saatiin neuvoteltua Ruskon kirjaston kanssa sopimus. Kesään saakka 

nettipisteen toiminta hoidetaan joka kuukauden viimeisenä perjantaina kahden 

nettipisteen hoitajan (Kari Glad ja Mikko Sipilä) kanssa vuorotellen. Muina aikoina 

Ruskon kirjasto avustaa tarvittaessa nettipisteessä. 

- Keskusteltiin vammaisten koululaisten siirroista toiseen kouluun.  

- Sihteeri poistui klo 13.45 

Sihteerinä jatkoi Katri Alajärvi  

 

13. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista 

  Joulukorteista tuli kiitosta ja hyvää palautetta. 

 

14. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on tiistaina 11.2.2020 klo 13.00 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone. 

   

Muut kevään kokoukset ovat: 10.3 klo 13.00, 14.4 klo 13.00 ja 12.5 klo 13.00 

kunnanhallituksen kokoushuone. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 14.06 

 

Ruskolla  

21.1.2020 

 

 

Kirsti Tuominen    Sirpa Lehtola 

pj     sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

Eija Järveläinen    Katri Alajärvi 


