RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Pöytäkirja 2 / 2021

Pöytäkirja
Aika: tiistaina 20.4.2021
Paikka: Ruskon kunnanvaltuustosali, Vanhatie 5, 21290 Rusko
Jäsenet
Kirsti Tuominen
Liisa Tuominen
Reima Tuominen poissa, varajäsen Kosti Kautonen poissa
Pertti Nurminen poissa, varajäsen Reima Eskola poissa
Kirsti Nurminen
Raili Kohmo poissa varajäsen Ulla Aittala poissa
Toini Salmi poissa, varajäsen Kalle Tammi poissa
Eija Järveläinen poissa, varajäsen Sirpa Vahtera poissa
Katri Alajärvi
Anne Jaatinen
Marja-Reeta Ojanperä
Aulis Ojanperä
Marju Teinikivi poissa, varajäsen Katri Koivisto poissa
Sirpa Lehtola, sihteeri

1.Kokouksen avaus
Pj Tuominen avasi kokouksen klo 14.03

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin Neuvoston uudet jäsenet kaudelle 2021- 2023 sekä pyydetty Ruskon
vanhus- ja vammaisneuvoston vammaisten edustajan Katri Alajärven laatima lausunto
vammaispalvelujen kuljetuskilpailutuksesta. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin; Aulis Ojanperä ja Kirsti Nurminen

5. Neuvoston uudet jäsenet:
Uusia jäseniä neuvostoon kaudelle 2021- 2023 on tähän mennessä nimetty:
EL-Vahto-Rusko yhdistys: Varsinainen jäsen Liisa Tuominen ja varajäsen Pertti Nurminen
Paattisten-Vahto sotaveteraanit: Varsinainen jäsen Sinikka Koskinen ja varajäsen Kauno
Auvainen.
Ruskon eläkkeensaajat: Varsinainen jäsen Veli-Matti Suhonen ja varajäsen Kosti Kautonen
Ruskon rintaveteraanit: Varsinainen jäsen Kirsti Nurminen ja Toini Salmi.
Ruskon srk: Varsinainen jäsen Anne Jaatinen ja varajäsen Maarit Hiltunen
Vahdon kappeli srk: Varajäsen Ulla Aitta
Vammaisten edustaja: Varsinainen jäsen Katri Alajärvi ja varajäsen Ritva Välilä.
Vammaisten lasten edustaja: Varsinainen jäsen Emilia Riihonen ja varajäsen Mira Aalto.
Edustajien nimeäminen täydentyy vielä myöhemmin koska järjestöille on annettu aikaa 30.4.
asti nimetä edustajiaan neuvostoon.

6. Vammaispalvelujen kuljetuskilpailutuksen lausuntopyyntö
Neuvoston vammaisten edustaja esitteli kuljetuskilpailutuksen lausunnon.

7. Saapuneet kirjeet
-

Eläkeliiton lähettämä tiedote: Tietävätkö iäkkäät sosiaalipalvelujen
arvonlisäverottomasta mahdollisuudesta?
Neuvosto jakaa sosiaalipalveluiden arvonlisäverottomasta mahdollisuudesta linkin, joka
on luettavissa Raision kaupungin nettisivujen kautta ja jossa on tietoa asiakkaille ja lista
palveluntuottajista. Neuvoston jäsen Liisa Tuominen on yhteydessä kuntaan, jotta asia
saataisiin myös Ruskon kunnan asukkaille tiedoksi. Neuvosto jakaa tietoa myös omien
nettisivujen kautta.

-

Runoluuri-tiedote, puhelimitse tapahtuva kahden ihmisen vuorovaikutuksellinen
kohtaaminen runon äärellä ajalla 6.4.-15.5.2021 otetaan vastaan runotoiveita.

-

-113 Sote-järjestöjen neuvottelukunnan kokouskuulumisia 14.4.2021 olleesta
kokouksesta.

-

Koti TV, Ikäihmisille suunnattu, maksuton Koti TV-palvelu, joka tarjoaa liikunnallista
etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä
arkisin klo 11-13 tietyillä kanavapaikoilla.

-

Eduskunnan ikäverkoston keskustelutilaisuus ma 26.4.2021 klo 12-14.00, linkki
tapahtumaan sähköpostitse.

-

Kunnanjohtaja Kari Lehtisen viesti: Vanhus- ja vammaisneuvosto on ns.
vaikuttamistoimielin. Se ei ole kuntalain 30 §:n mukainen kunnan varsinainen toimielin.
Vaikuttamistoimielinten jäsenet ja varajäsenet eivät ole kuntalain 69 §:n mukaisia
luottamushenkilöitä, joiden tulisi täyttää 71 §:n mukaiset edellytykset.

16. Muut mahdolliset asiat
-

Seurakunta järjestää lauluhetkiä kevään aikana kanttoreiden toimesta ikääntyneille
ikkunan takana. Yhteyttä voi ottaa suoraan seurakuntaan.

-

Pj Tuominen keskustellut Maunun oh Tasarannan kanssa Maunun tilanteesta yleisesti.
Neuvosto ei voi ottaa kantaa yksittäisiin nimettömiin palautteisiin vaan palautteen
antajan / asianomaisen tai asianomaisen omaisen on aina otettava yhteyttä suoraan
kyseiseen yksikköön, jotta epäselvyydet voidaan selvittää.

-

Keskusteltu neuvoston järjestämistä tapahtumista kesän aikana.

Päätös: Neuvosto järjestää sovitusti lettukestit heinäkuussa Maunulla ja Jokituvan
palvelukeskuksessa. Päivämäärät tarkentuvat myöhemmin. Järjestäjinä toimivat Kirsti ja
Reima Tuominen sekä Kirsti ja Pertti Nurminen.
-

Keskusteltu neuvoston sähköpostiosoitteesta Ruskon kunnan sähköpostiin.

Päätös: Neuvosto tekee sihteerin toimesta aloitteen neuvoston uudesta
sähköpostiosoitteesta rusko.fi alle ja toimitetaan mahdollisimman nopeasti eteenpäin
kuntaan.
-

Saattaja kortin saamisessa ollut epäselvyyttä/ kyselyjä

Pj Tuominen ja vammaisten edustaja Alajärvi ovat antaneet pyydetyn lausunnon
hyvinvointilautakunnalle.

17. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista
tilaisuuksista
-

Vanhusneuvoston seutukunnallinen kokous järjestetty 23.3.2021 mukana varapj Liisa
Tuominen ja sihteeri Sirpa Lehtola. Muistio tullut kokouksesta ja seuraava kokouksen
järjestäjänä Turku loppuvuonna 2021.

18. Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous 15.6.2021 klo 15.00 Paikka ilmoitetaan myöhemmin

19. Kokouksen päättäminen
Pj Tuominen päätti kokouksen klo 15.05

Ruskolla 20.4.2021

Kirsti Tuominen pj

Sirpa Lehtola, siht.

Pöytäkirjan tarkastajat

Aulis Ojanperä

Kirsti Nurminen

