
 

RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  Pöytäkirja 3 / 2021 

Pöytäkirja/ tarkastettu 

Aika: tiistaina 15.6.2021 klo 15.00  

Paikka: Ruskon seurakuntatalo, Vanhatie 3, 21290 Rusko 

Jäsenet Kirsti Tuominen pj  
 Liisa Tuominen vpj.  
 Reima Tuominen  

Pertti Nurminen   
Toini Salmi   
Kirsti Nurminen   
Marja-Reeta Ojanperä  
Aulis Ojanperä  
Raili Kohmo poissa, varajäsen Ulla Aittala paikalla. 
Anne Jaatinen   
Eija Järveläinen   
Katri Alajärvi   
Marju Teinikivi  
Sirpa Lehtola    

 Vierailijat:  VeliMatti Suhonen, Sinikka Koskinen, Marjo Forsblom, Emilia Riihonen, Irmeli Kuusela 
 

Käsiteltävät asiat:  

• Kokouksen avaus ja osallistujien esittely 

Pj Tuominen avasi kokouksen klo 15.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi 

 

• Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

• Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistaan lisättiin varajäsen Jarkko Välilän tiedot ja vierailija Marjo Forsblomin nimi 

korjattiin. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin 

 

• Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin; Toini Salmi ja Anne Jaatinen 

 



• Keskustellaan neuvoston toimintatavoista ja käydään läpi toimintasääntö, 

toimintasuunnitelma v 2021, Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus 

2020. 

• Keskusteltiin neuvoston toimintatavoista. Käytiin läpi neuvoston toimintasääntöä joka 

pitää päivittää uuden neuvoston toimesta.  Päivitetty toimintasääntö on toimitettava 

kuntaan tiedoksi päivittämisen jälkeen.  

• Toimintasuunnitelmasta ja toimintakertomuksesta yleistä keskustelua. Uusi neuvosto 

selvittää tarkemmin toimintaa. Neuvoston määrärahaa on jäänyt käyttämättä korona-

pandemian vuoksi ja tapahtumia on karanteenin vuoksi jouduttu peruuttamaan. 

• Lähiruokatapahtuman järjestämistä on toivottu, Katri Alajärvi selvittää asiaa. 

 

• Juhlatoimintakuntaa mietitty, lokakuussa vanhustenviikon, aiheena ” Luonto antaa 

voimaa”. Juhlatoimikuntaan on valittu alustavasti Katri Alajärvi, Liisa Tuominen ja Sinikka 

Koskinen. Katri Alajärvi selvittää saadaanko Ruskotalo juhlapaikaksi. 

• Uusi neuvosto selvittää toimintaansa ja valitsee työvaliokunnan jäsenet. 

 

• Keskustellaan neuvoston edustuspaikoista: hyvinvointityöryhmä, esteettömyystyöryhmä ja 

mahdollisista lautakuntien edustajien puhe – ja läsnäolo-oikeudesta ym. 

• Keskusteltiin alustavasti neuvoston edustuspaikoista, puhe- ja läsnäolo-oikeudesta 

lautakuntiin. Uusi neuvosto selvittää edustajat hyvinvointilautakuntiin. 

• Neuvoston aloite Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston sähköpostista 

(ruskonvanhusjavammaisneuvosto@rusko.fi ) selvittelyssä. Mahdollista neuvoston  

sähköpostia ylläpitäisi neuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.  

 

• Syksy 2021  

-Ruskopäivät 13- 15.8.2021 ja 14.8.21 Neuvosto osallistuu toritapahtumaan. Neuvoston esite 

päivitetään Katri Alajärven toimesta. Maunun Helmi osallistuu tapahtumaan yhteistyössä 

neuvoston kanssa. 

- Syksyllä pyritään järjestämään tapahtumia, mikäli Korona pandemia laantuu. 

 

• Kirjataan uudet vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet sekä niiden ilmoittaminen uudelle 

Ruskon kunnanhallitukselle 

Päätös: 

Päivitetyt tiedot neuvoston jäsenistä: 

Ruskon eläkkeensaajat: varsinainen jäsen VeliMatti Suhonen ja varajäsen Kosti Kautonen 

EL-Vahto-Rusko yhd. varsinainen jäsen Liisa Tuominen ja varajäsen Pertti Nurminen 

mailto:ruskonvanhusjavammaisneuvosto@rusko.fi


Ruskon rintamaveteraanit: varsinainen jäsen Toini Salmi ja varajäsen Kirsti Nurminen 

Vahto sotaveteraanit: varsinainen jäsen Sinikka Koskinen ja varajäsen Kauno Auvainen 

Ruskon srk: varsinainen jäsen Anne Jaatinen ja varajäsen Maarit Hiltunen 

Vahdon kappeli srk: varsinainen jäsen Irmeli Kuusela ja varajäsen Ulla Aittala 

Vammaisten edustaja: varsinainen jäsen Katri Alajärvi ja varajäsen Ritva Välilä 

Vammaisten lasten edustaja: varsinainen jäsen Emilia Riihonen ja varajäsen Mira Aalto 

Omaishoidon edustaja: varsinainen jäsen Marjo Forsblom ja varajäsen Eija Järveläinen  

Hyvinvointilautakunta: Ruskon kunta nimeää Hyvlan edustajan 

Sihteeri: Sihteeri nimetään Raision toimesta 

Sihteeri toimittaa jäsenten tiedot kuntaan. 

 

• Saapuneet kirjeet   

• V-S Hyvinvointitori toiminnan kehittäminen ikääntyneiden terveyden edistämiseksi, jossa 

pääpaino on ennaltaehkäisyssä sekä matalan kynnyksen toiminnassa.  Kyse on YAMK 

opinnäytetyöstä ja toivottu vanhusneuvoston jäseniä työpajaan kehittämään ja 

suunnittelemaan toimintaa (+65 vuotias edustaja). Yhteystiedot puheenjohtajan ja 

sihteerin kautta. 

 

• Neuvoston jäsenten esille tuomat asiat 

• Toivottu jäsenten miettivän uuden neuvoston puheenjohtajuutta ja 

varapuheenjohtajuutta jo ennen varsinaista järjestäytymiskokousta syksyllä, jossa valitaan 

neuvoston puheenjohtajat ja taloudenhoitaja. 

  

• Muut mahdolliset asiat 

• Ikäihmisten koronarokotukset saatu yli 80-vuotiaiden osalta hoidettua kokonaan Raisio-

Rusko yhteistoiminta-alueella. 

• Hoitajien irtisanoutumisia on ollut ja sijaisia ei ole saatu kaikkiin yksiköihin riittävästi. 

• Sihteerin irtisanoutuminen Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnasta on Raision 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan esittelyssä kesäkuussa.  

• Lautakunta nimeää uuden sihteerin ja ilmoittaa sen neuvoston entiselle puheenjohtajalle. 

 

• Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista 

•  

  



• Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään Ruskon kunnanvaltuustosalissa, tiistaina 24.8 .2021 klo 13.00 

Vanhatie 5, 21290 Rusko. 

 

• Kokouksen päättäminen 

Pj Tuominen päätti kokouksen klo 16.22 

 

Ruskolla 15.6.2021 

Kirsti Tuominen pj  Sirpa Lehtola sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Toini Salmi  Anne Jaatinen    

 

 


