
 

RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  Pöytäkirja 4 / 2020 

Pöytäkirja/ tarkastettu 

Aika: keskiviikkona 10.6.2020 klo 10.00-12.00 

Paikka: Ruskon kunnanhallituksen valtuustosali, Vanhatie 5, 21290 Rusko 

Jäsenet Nimi                                           
 Kirsti Tuominen pj  
 Liisa Tuominen vpj.  

Reima Tuominen  
Pertti Nurminen  
Toini Salmi   
Kirsti Nurminen   
Marja-Reeta Ojanperä   
Aulis Ojanperä  
Anne Jaatinen   
Eija Järveläinen  
Katri Alajärvi  
Sirpa Lehtola  
Vierailijana johtava hoitaja Sari Tanninen 
 

Hän kertoi laajasti ja monipuolisesti Raisio-Rusko yhteistoiminta-alueen tämänhetkiset kuulumiset. 
Organisaatiomuutoksista johtuen Vammaispalvelut ovat siirtyneet 1.5.2020 hänen alaisuuteensa. 
Koronakevään tilanteesta johtuen osa henkilökunnasta siirretty muihin tehtäviin. 
Omaishoitajien jaksamisesta ollut suuri huoli kevään aikana. 80 -vuotiaat ja sitä vanhemmat ruskolaiset ja 
raisiolaiset tavoitettu soittamalla. Seurakunta on ollut mukana soittamassa ruskolaisille ikäihmisille. 
 70-vuotiaiden tavoittaminen soittamalla jatkuu yhä.  
Omaishoitajiin oltu yhteydessä.  
Ympärivuorokautisessa hoidossa olevilta asukkaille tehty lain mukaisesti hoitotyön yhteenvedot ja 
yksilölliset hoitosuunnitelmat/asiakassuunnitelmat, joita tarkastellaan säännöllisesti.  Omavastuu 
suunnitelmat päivitetään parasta aikaa. 
Kotihoidossa on suunnitelmissa kehittää tiimisairaanhoitajan roolia enemmän tulevaisuudessa sekä 
tuodaan tiedolla johtamista enemmän esille. 
Senioritalon saaminen Ruskolle koetaan erittäin tärkeäksi. Neuvosto on jo tehnyt kuntalaisaloitteen asiasta. 
 
 
Käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Kirsti Tuominen avasi kokouksen klo 10.00 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi 
 



4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Jaatinen ja Pertti Nurminen 
 

5. Saapuneet kirjeet 
Ei ollut 
 

6. Kuulemistilaisuus vanhusvaltuutetun saamisesta 29.4-20 klo 9.00-12.00   
Tilaisuuden materiaalit jaettu neuvoston jäsenille. 
 

7. Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto omatoimikirjaston esteettömyydestä 
Ruskon vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt kyselyn Hyvinvointilautakunnalle kirjaston 
esteellisyyttä koskien. Esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen 1.6-20 on käynyt 
kartoittamassa kirjaston tilanteen ja todennut kirjaston olevan esteellinen liikuntavammaisille 
henkilöille. Neuvosto keskusteli asiasta ja totesi että, asiaa selvitetään elokuun kokouksessa. 
 

8. Kysely Ruskon laboratorion esteettömyyttä ja aukioloa koskevan kysymys 
Tekninen johtaja selvittänyt laboratorion aukioloaikoja ja esteettömyyttä. Ruskon laboratorio 
on avoinna kolmena päivänä viikossa. Asiaa selvitetään Raisio-Rusko yhteistoiminta-alueen 
kanssa. 
 

9. Kysely vanhusneuvostojen jäsenille ikääntyneiden asumisen ennakoinnista ja 
varautumisesta  
Neuvoston jäsenet ovat vastanneet ja kommentoineet kyselyä netin tai paperiversion kautta.  
 

10. Muut mahdolliset asiat 
-Heinäkuun lettukestit pidetään sovitusti Maunun ja Jokikummun palvelutaloissa luvan 
mukaisesti. 
 Maunulla maanantaina 13.7 klo 13, ja Vahdon Jokikummussa tiistaina 14.7 klo 13.00. 
- Lähisuhdeväkivalta luento 17.9   pidetään vielä voimassa.  
-Ulkoilupäivä peruttu 
- Edunvalvontapäivä siirtyy ensivuoden puolelle. 
-Ruskopäiviä ei pidetä tänä vuonna. 
-Villikala-kurssi siirtyy mahdollisesti loppusyksyyn 

- Maununkotisäätiö vastannut neuvoston tekemään kyselyyn Maunun palvelutalon 
remontista ja mahdollisista korjauksista. Säätiöllä ei ole mahdollista tehdä suuria korjauksia ja 
muutoksia palvelutaloon.  

11. Hyvinvointityöryhmän Teams-kokous 26.5 klo 15 
Neuvoston jäsenet Katri Alajärvi ja Kirsti Tuominen osallistuivat kokoukseen 
 

12. Jäsenten tuomat asiat 
-  

13. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista 
-Varsinais-Suomen invalidiliiton kokouksessa yhteistyön merkitystä korostettiin. 
 

14. Seuraavat kokoukset 



- Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5.8.2020 klo 13 Ruskon kunnanhallituksen 
valtuustosalissa. Vierailijoina kokoukseen on kutsuttu johtavan ylilääkäri Arto Raassina ja 
ylilääkäri Sari Väinölä. 
 

15. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja Tuominen päätti kokouksen klo 12.00 

 

Ruskolla 10.6.2020 

 

_____________________  ______________________ 
Kirsti Tuominen pj.   Sirpa Lehtola siht. 
 
     
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 

_______________________  ________________________ 

Anne Jaatinen   Pertti Nurminen 

    

 


