
 

RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO   Pöytäkirja 2/2020 

PÖYTÄKIRJA/ tarkastettu 

Aika: tiistai 11.2.2020 klo 13.00 

Paikka: Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone, Vanhatie 5, 21290 Rusko 

Läsnä  Jäsenet Nimi 

xKirsti Tuominen pj 
xLiisa Tuominen varapj 
xReima Tuominen  
xPertti Nurminen 
xToini Salmi   
xKirsti Nurminen  
xMarja-Reeta Ojanperä  
xAulis Ojanperä  
xAnne Jaatinen   
xEija Järveläinen   
xKatri Alajärvi    
xKatri Koivisto, hyvinvointilautakunnan edustaja saapui klo 13.06 
xSirpa Lehtola      
  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin; Anne Jaatinen ja Kirsti Nurminen 

 

5. Hyväksytään Ruskon kunnan valtuustolle jätetty aloite 

Päätös: Hyväksyttiin Ruskon terveysaseman laboratoriotoiminnasta tehty aloite kunnan 

valtuustolle. 

 

6. Toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat:  

Tehtiin päätökset toimintasuunnitelman mukaisista tapahtumista: 

-Neuvosto ja Hyvinvointilautakunta järjestävät yhteistyössä kaikille kuntalaisille tarkoitetun 

ravitsemusluentotapahtuman ja lähiruokatapahtuman. Neuvosto järjestää tilaisuuteen 

kahvitarjoilun. Palataan tähän seuraavassa kokouksessa. Paikka ja aika vielä avoinna. 

- Suvanto ry:n järjestämä ”Digihuijaus ja Lähisuhde väkivalta” tilaisuus on 17.9.2020, paikka vielä 

avoinna. Neuvosto tarjoaa kahvit tilaisuudessa. 



- Ulkoilutapahtuma 3.6.2020 klo 13- 15. Paikka Ruskon hiihtomaja. Tilaisuus on tarkoitettu 

kotona asuville ikäihmisille, joko itsenäisesti tai omaisen turvin paikalle tuleville. Toivotaan 

tarvittaessa ystäväpalvelun saatto apua. 

- Lettukestit 13.7.2020 klo 13.00 Maunulla ja 14.7.2020 klo 13.00 Vahdon Jokituvalla. Neuvoston 

jäsenet paistavat lettuja. Ulkopuoliset letunkantajat ovat tervetulleita mukaan. Seurakunnasta 

tiedustellaan soittotaitoista henkilöä ilahduttamaan ikäihmisiä.  

- Neuvosto on mukana Maunun Helmen kanssa Ruskopäivillä 15.8.2020 klo 11-15. 

- 7.10.2020 Vanhustenviikon juhlat Ruskotalolla. Tilaisuuden järjestelyt hyvässä vaiheessa, 

äänentoistohenkilö hankittuna sekä Köörin pojat -kuoro säestää ja esiintyy juhlassa. 

Järjestelyistä lisää myöhemmin kokouksissa. 

- Neuvosto järjestää joulukorttitalkoot loppuvuoden aikana, ajatuksena että jokainen Maunun ja 

Jokituvan palvelutalon asukas saa henkilökohtaisen joulukortin.  

 

7. Neuvoston jäsenten palkkiot / työryhmän selvitys 

Ruskon kunta on uudistamassa luottamushenkilöiden palkkiosääntöä vuodelle 2021. Siinä 

yhteydessä huomioidaan myös vanhus- ja vammaisneuvoston mahdolliset palkkiot.  

Päätös: Työryhmä tekee esityksen kunnanhallitukselle Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston 

puheenjohtajan vuosipalkkiosta, esityksenä on 200 euroa / vuosi. Muiden jäsenten palkkioita ei 

tässä kohtaa otettu esiin. Neuvosto on lakisääteinen kunnallinen elin ja sen palkkiot voisi 

tulevaisuudessa tuoda uusia toimijoita, kun palkkio olisi etukäteen määritelty. Päätettiin esittää 

neuvoston kustannuspaikasta puheenjohtajalle lahjakortti vuodelle 2020. 

 

8. Neuvoston esitteen päivittäminen 

Päätös: Neuvoston esite on päivitetty yhteystietoineen ajan tasalle. Esitettä tarkoitus jakaa 

eteenpäin eri tilaisuuksissa ja olla käyntikortti neuvoston toiminnasta.  

 

9. Päivätoiminnan tilaongelmat 

Käytiin keskustelu päivätoiminnan tilojen puutteista. Nykyiset tilat ovat epäkäytännölliset. 

Neuvosto on aikaisemmin tehnyt aloitteen, jossa päivätoiminnan uudistus olisi huomioitu.  

Vahdon Jokikummun Palvelukeskuksessa on toiminut ns. toiminnallinen päivä kerran kuukaudessa 

Maunun Helmen toteuttamana. Toiminnallisessa päivässä on käynyt noin 20 ihmistä. Nyt tilojen 

yhteiskäytössä on tullut ongelmia. Asiasta on tiedotettu Raisioon ja Ruskon 

hyvinvointilautakunnalle.  

Päätös: Selvitellään tilannetta ja palataan asiaan seuraavissa kokouksissa. 

 

10. Neuvoston varsinaisten ja varajäsenten yhteistapaaminen 

Päätös: Keskustelutilaisuus järjestetään Ruskon kunnanvaltuuston kokoustilassa 19.3.2020. Sihteeri 

lähettää kutsun kaikille neuvoston varsinaisille ja varajäsenille. Tilaisuuteen pyritään tekemään 

tiedote neuvoston järjestämistä tapahtumista vuoden 2020 aikana. Neuvosto tarjoaa kahvit. 

 

11. Saapuneet kirjeet 

- Tiedoksi: Ruskon kunnan ja muiden toimijoiden järjestämät tapahtumat.  

- Raision Sosiaali- ja terveysjohtajan ja johtavan ylilääkäri Raassinan vastaus koskien Ruskon 

laboratoriopalvelujen järjestämisestä.  

 

12. Muut mahdolliset asiat 



Toimintakertomus 2019. Korjaukset tämän viikon aikana Katri Alajärvelle. Sihteeri lähettää 

sähköisesti toimintakertomuksen kuntaan viimeistään 29.2.mennessä.  

- Toimintakertomus ja neuvoston esite myös varajäsenille tiedoksi. 

- Neuvoston esityksen mukaan, Ruskon leijonat lahjoittavat näköön liittyviä apuvälineitä mm. 

lukulaitteita ja suurennuslaseja kirjastossa käytettäviksi. 

-  Tehdään kysely Ruskon terveysaseman ylilääkäri Sari Väinölälle terveysaseman odotustilassa 

puuttuvista korkeista tuoleista. 

- Invalidiliiton Lounais-Suomen ja Esteettömyyskeskus ESKE-esittää: Yhdenvertaista palvelua 

kaikille -tilaisuuden 23.3.2020 klo 13-16, Siikapolku 3, Rauma. 

- Nettipisteen puhelinliittymä irtisanottu. 

- Neuvoston kokouksiin toivottiin kutsuttavan vierailijoiksi: Hoidon ja hoivapalveluiden johtajan, 

johtava hoitaja Sari Tannisen, Ruskon terveysaseman palveluyksikön johtajan, ylilääkäri Sari 

Väinölän sekä Terveyspalveluiden Palvelualueen johtavan ylilääkäri Arto Raassinan sekä rehtori 

Kai Laitisen. 

- Käytiin keskustelu neuvoston tekemistä mainoksista koskien niiden kustannuksia.  

- Neuvoston vuoden kokousajankohdat ovat: 

- 10.3.2020 klo 13 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone 

- 14.4.2020 klo 13 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone 

- 12.5.2020 klo 13 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone 

-  10. 6.2020 klo 11 Lehtimäentie 16 

- 5.8.2020 klo 13 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone 

- 18.9.2020 klo 13 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone 

- 1.10.2020 klo 13 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone 

- 10.11.2020 klo 13 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone 

- 8.12.2020 klo 10, paikka auki 

 

13. Jäsenten tuomat asiat 

 SPR Raision osaston, Raision Seudun sydänyhdistyksen ja V-S Sydänpiirin järjestämä 112-päivä 

11.2.2020 klo 15- 19.  

Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen järjestämä tilaisuus; Toimivatko Sosiaali- ja terveyspalvelut 

tulevaisuudessa ihmisen vai järjestelmän ehdoilla? Keskustelutilaisuus Merikarinassa 2.3.2020 klo 

18- 20.  

 

14. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista 

- 

15. Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous on 10.3 2020 klo 13 Ruskon kunnanhallituksen kokoushuone 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 15.21 

Ruskolla 11.2.2020 

Kirsti Tuominen pj   Sirpa Lehtola, siht.  

Pöytäkirjan tarkastajat 

Anne Jaatinen   Kirsti Nurminen  

 



 

 

    

 


