
 

RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  Pöytäkirja 6 / 2021 

Pöytäkirja 

Aika: tiistaina 2.11.2021 klo 13.00 

Paikka: Ruskon kunnanvaltuuston sali, Vanhatie 5, 21290 Rusko 

 

Jäsenet Nimi   Varajäsenet                              
 Veli Matti Suhonen Kosti Kautonen 
 Liisa Tuominen  Pertti Nurminen   

Toini Salmi  Kirsti Nurminen 
Sinikka Koskinen  Kauno Auvainen  
Anne Jaatinen  Maarit Hiltunen 
Irmeli Kuusela  Ulla Aittala   
Katri Alajärvi  Ritva Välilä 
Emilia Riihonen Mira Aalto 
Marjo Forsblom Eija Järveläinen   
Teiju Tammi  Henri Remander 
Tuire Nikkari  Sihteeri 
Rosa Ojala  harjoittelija/ Maarit Hiltunen      
 
Vierailijoina Raision Hoito- ja vammaispalvelujen johtaja Sari Tanninen ja  
Ruskon Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen. 

 

Käsiteltävät asiat:  

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Tuominen ja Irmeli Kuusela. 

 

4. Seniorien kyläasumista Ruskolla – palvelut lähellä - hanke/ Mikko Hulkkonen 

Ruskon hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen kertoi Senioritalo –hankkeesta.  

• Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma on myöntänyt 

hankkeelle avustusta, hanke toteutetaan ajalla 1.10.21-1.10.22. 

Hankkeen tavoitteena on etsiä monimuotoisia asumisvaihtoehtoja huomioiden tuleva         

väestörakenteen muutos ja maaseutumainen toimintaympäristö. Tarkoituksena on 

laatia mahdollisimman konkreettinen suunnitelma ja toteuttamisselvitys siitä, miten 

Ruskolla voitaisiin lähteä kehittämään ikääntyneiden asumista lähtökohtana 

”ikäystävällinen” ja ”muistiystävällinen” kunta. 

• Asuntojen yhteyteen on tarkoitus suunnitella yhteisiä tiloja (esim. kuntosali, uima-

allas) sekä tiloja, joissa voisi järjestää myös erilaisia tapahtumia.  



• Kyläasumisessa mahdollistuisi paitsi asuminen tuetusti omassa kodissa myös 

toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä yhteisöllinen päivätoiminta 

• Hankkeen ohjausryhmää ollaan muodostamassa. Vanhus- ja vammaisneuvoston 

edustajaa toivotaan mukaan. 

 

Neuvosto kävi keskustelua aiheesta. 

 

5. Raision Hoito- ja vammaispalvelujen kuulumiset/ Sari Tanninen 

ajankohtaista:  

• Tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitus nousee 1.1.22 0,6 hoitajaan/asukas. 

Tilanne on haasteellinen, koska hoitotyöntekijöistä on valtava pula. Rekrytointi on 

vaikeaa, ja olemassa oleva henkilöstö uupuu. Tässäkin tilanteessa asiakkaat pyritään 

hoitamaan mahdollisimman hyvin! 

• Kotihoidon tilanne erityisen haastava; tarvitaan palvelukriteerit. Kotihoitoon liittyvän 

lain valmistelu edennyt eduskuntaan. 

• Hyvinvointialueelle siirtymistä valmistellaan. 

• Ikäpoliittinen ohjelma tulossa laadittavaksi, näkökulmana ikäystävällinen kunta. 

• yli 60 vuotiaille kuntalaisille annetaan kolmas koronarokote. Kaikille yli 85 v. soitetaan 

henkilökohtaisesti ja sovitaan rokotuksen ajankohta. Päiväkuntoutuksessa ja 

Kotihoidossa rokotetaan asiakkaat. Samalla annetaan halukkaille influenssarokotus. 

etukäteen esitetyt kysymykset:  

• Sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä Hoito- ja vammaispalvelujen organisaatiot käytiin 

läpi 

• Muistitestiin pääsee yleensä muutamassa viikossa, kiireelliset 1-3 päivässä 

• Kotisairaala toimii 24/7, potilas sairaalan kirjoissa 

• Palvelutarpeen arviointi tehdään aina tietyissä palveluissa kuten Kotihoidossa, 

Päiväkuntoutuksessa ja asumispalveluissa. 

• Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tehdään ko. vuonna 80 v. ja 90 v. täyttäville. Käynnit 

olleet tauolla työntekijän irtisanoutumisen vuoksi. Jatkuvat, kun uusi työntekijä 

saadaan. 

• Päiväkuntoutukseen pääsee joko toisen työntekijän lähettämänä tai sopimalla 

tutustumis-/ arviointikäynnistä ohjaaja Niina Alapeltolan kanssa. 

• SAS= selvitä – arvioi – sijoita tai SAP= selvitä- arvioi-palveluohjaus 

Tarkoittaa palvelutarpeen arviointia ja asiakasohjausta tilanteessa, jossa ollaan 

hakemassa ympärivuorokautista hoitoa. SAS- koordinaattori selvittää ja kerää yhteen 

asiakkaan hoitoon liittyvät tiedot, esittelee ne moniammatilliselle työryhmälle ja tuo 

asian lopuksi Johtavalle hoitajalle päätettäväksi. 

• Vanhat pariskunnat palveluasumisessa: jos molempien palveluntarve täyttää 

ympärivuorokautisen hoidon kriteerit, sijoitus tehdään samaan yksikköön ja samaan 

huoneeseen niin toivottaessa. 

• Maunulle ja Jokituvalle pääsee asumaan, kun ympärivuorokautisen hoidon 

palvelukriteerit täyttyvät. Ruskolaisilla etusija. Ensisijaisesti palvelut järjestetään 

asiakkaan kotiin yhteiskunnallisen linjauksen mukaisesti (vanhuspalvelulaki). 

• Turvapuhelinpalvelun maksu riippuu palveluntuottajasta ja vuorokauden ajasta. 

Asiakas hankkii palvelun itse. 

• Uusi asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.21. Laissa säädetään asiakasmaksut 

Kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen hoitoon. Lautakunta on päättänyt, että 

asiakasmaksut määritetään lain mukaisesti. 



• Nimettömän Huoli- ilmoituksen voi tehdä Raision kaupungin nettisivujen kautta: 

Sosiaali- ja terveyskeskus -> Ikäihmisten palvelut -> Huoli-ilmoitus ikäihmisestä -> 

täytä tiedot ja lähetä. 

Neuvosto kävi keskustelua aiheista. 

 

6. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistaan lisättiin kohta 9: Edustajan valinta Senioritalo- hankkeeseen. Sitä seuraavat 

kohdat siirtyvät numerolla eteenpäin. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen 

työjärjestykseksi. 

 

7. Neuvoston Toimintasäännön tarkastaminen 

Neuvoston työvaliokunta on valmistellut asian. Työvaliokunnan esittämät muutokset käytiin 

läpi. Asia jätettiin kuitenkin pöydälle odottamaan kunnanhallituksen päätöstä uudesta 

hallintosäännöstä. 

 

8. Neuvoston lausunto Raision sosiaali- ja terveyskeskuksen Toimintasuunnitelmasta 

vammaispalveluiden toteuttamiseksi v. 2022 

Käsiteltiin neuvoston työvaliokunnan valmistelema lausuntoesitys. 

Esitys hyväksyttiin. 

 

9. Edustajan valinta Senioritalo-hankkeeseen 

Edustajaksi valittiin Liisa Tuominen ja varalle Katri Alajärvi. 

 

10. Eläkeliiton koulutus ”Vanhusneuvosto – asiantunteva vaikuttaja” 

Koulutus järjestetään 26.11.21 klo 12-15. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet lähetetty jokaisen 

sähköpostiin. 

 

11. Saapuneet kirjeet   

- Joulupostia ikäihmisille-  Siskot ja Simot ry:n  ja Kuntaliiton kampanja 

Toini Salmi poistui kokouksesta. 

- VAPI ry Maakuntakierros vammaispalveluista: Turku Lehmusvalkama 22.11. klo 17-19 

- VANE ja Valtiovarainministeriö: vammaisneuvostopäivä 2021 verkkotapahtuma 

 22.11.21 klo 13-16 Vammaisneuvostojen asema, toiminta ja vaikuttamismahdollisuudet 

kunnissa 

 23.11. klo 13-16 Vammaisneuvostoto tulevilla hyvinvointialueilla 

 

12. Neuvoston jäsenten esille tuomat asiat 

- 29.10.21 eläkeläisyhdistysten tapaaminen, Katri Alajärvi mukana. 

Eläkeläisyhdistykset kiinnostuivat järjestämään Suvanto ry:n ”Mummon markan vartijat”- 

tilaisuudet sekä Ruskolla että Vahdolla. Neuvosto voisi olla edustettuna ja tarjota kahvit. 

- Käytiin läpi ja hyväksyttiin Emilia Riihosen valmistelema aloite opettajien infopakettiin 

erityislasten haasteista.   

- Odotetaan edelleen kunnanhallituksen päätöstä hallintosääntöön liittyen 

- Joulukorttitalkoot 24.11.21, kellon aika ja paikka varmistuvat myöhemmin  

 

 

 

 



13. Muut mahdolliset asia  

- Palvelutalojen muistaminen joulun aikaan. Päädyttiin hankkimaan Museo- muistipelit ja 

Fortuna- pelit Maunulle sekä Jokituvalle Fortuna ja ”Pallonkuljetusrata”- pelit 

- Neuvoston Toimintasuunnitelma v. 2022. Työvaliokunta valmistelee seuraavaan 

kokoukseen. Puheenjohtajalle ehdotuksia! 

 

14. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista 

- Laulelma-iltapäivä 26.10.21: mukana yli 50 osallistujaa, kuorolle ja laulattajalle maksetaan 

palkkio 

- Katri Alajärvi ja Irmeli Kuusela osallistuivat Turun vammaisneuvoston juhlaan 1.11.21 

 

15. Seuraava kokous 

Seuraava kokous ja samalla jouluruokailu pidetään 7.12. klo 12 alkaen Mattilan navetalla. 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30. 

 

 

Ruskolla 2.11.2021 

 

 

 

Katri Alajärvi, pj    Tuire Nikkari, siht. 

 

 

 

Liisa Tuominen    Irmeli Kuusela 

pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

 


