
 

RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  Pöytäkirja 2 / 2022 

Pöytäkirja 

Aika:  tiistaina 8.3.22 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+ harjoittelija 
Irmeli Kuusela  Ulla Aittala   
Katri Alajärvi  Ritva Välilä 
Emilia Riihonen Mira Aalto 
Marjo Forsblom Eija Järveläinen   
Teiju Tammi  Henri Remander 
Tuire Nikkari  Sihteeri 
    
Vierailijana Ruskon talous- ja hallintojohtaja Sari Laine   
 

Käsiteltävät asiat:  

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen hyvän naistenpäivän toivotuksin. 

 

2. Talous- ja hallintojohtaja Sari Laine esittäytyy 

Esittäytymisen lomassa keskusteltiin ajankohtaisista asioista kuten hyvinvointialueen 

selvityksistä, TE- palvelujen siirtymisestä kuntiin, kirjasto-kiinteistön sisäilmaongelmista, 

varhaiskasvatusta ja opetustointa koskevasta palveluverkkoselvityksestä, digipalvelujen 

kehittämisestä ja kuntalaisten osallistamisesta asioiden valmisteluun. Lisäksi ehdotettiin 

saavutettavuus- koulutusta ja kyseltiin Senioritalo-hankkeen tilanteesta. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Tuominen ja Toini Salmi. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

Talous- ja hallintojohtaja Sari laineen esittäytyminen siirtyi kohdasta 4 kohtaan 2. 

Muutoin esityslista hyväksyttiin kokousjärjestykseksi. 

 

6. 20 v. juhlavuosi: kohtaamispaikaksi keskustelukahvila 

Keskustelukahvila järjestetään Ruskolla vanhan apteekin tilassa 5.4. ja Vahdolla srk-kodilla 

21.4. Tilat varattu. Päätettiin tehdä tilaisuuksista mainokset ja laittaa ilmoitus Ruskolaiseen. 

Kahvinkeittoon lupautuivat: Katri, Toini ja Maarit molempina päivinä, Marjo 5.4. ja Emilia 

21.4. Suunniteltiin tarvikkeiden hankkimista. 



Tervetuloa paikalle kaikki muutkin kynnelle kykenevät neuvoston jäsenet! 

 

7. Aloite kutsutaksista 

Käytiin työvaliokunnan valmistelema aloite läpi. Sovittiin lisättäväksi otsikkoon sana 

”kunnanhallitukselle”. 

Keskustelun jälkeen päätettiin lisätä maininta Osuuspankin päätöksestä lopettaa 

pankkipalvelut Ruskolla perusteeksi kutsutaksipalvelun järjestämiselle.  Aloite päätettiin 

toimittaa eteenpäin kunnanhallitukselle. 

 

8. Aloite vanhusten rivitalon kuntotarkastuksesta 

Tekninen lautakunta käsitteli aloitteen kokouksessaan 10.2.22 päätöksenään, että 

kiinteistönhoitaja käy katsomassa akuutit tilanteet kiinteistöissä ja lautakuntaa informoidaan 

tilanteesta. 

 

9. Aloite opettajien infopakettiin erityislasten haasteista 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli aloitteen kokouksessaan 26.1.22 ja päätti, että 

jokaisessa koulussa järjestetään opettajille koulutuksellinen infotilaisuus erityislasten 

haasteista. Lisäksi lautakunta totesi, että nivelvaiheiden tiedonsiirtokäytänteisiin tulee 

kiinnittää erityistä huomiota. 

 

10. Ikäihmisten ruokailu/ Maunun koulu 

Lääkäri Essi Seilo on tuonut esille ikääntyneiden mahdollisuuden ruokailla Maunun koululla. 

Koulun remontti ja koronarajoitukset ovat estäneet ruokailun, mutta se on tarkoitus 

mahdollistaa jälleen syksyllä -22. Neuvosto pitää erittäin tärkeänä ruokailun mahdollistamista 

niin Ruskolla kuin Vahdolla. 

 

Emilia Riihonen poistui kokouksesta. 

 

11. Hyvinvointilautakunnan jäsenyys 

On käynyt ilmi, että Ruskon nuorisovaltuuston edustaja pääsee osallistumaan 

Hyvinvointilautakunnan kokouksiin säännönmukaisesti. Vanhus- ja vammaisneuvostolla pitää 

olla yhtäläinen oikeus. Neuvosto päätti, että työvaliokunta laatii kirjelmän aiheesta. 

 

12. Kevään toimintaa 

- Keskustelukahvila 

- 20 v. juhla: 9.8. klo 10-14 Nuokkarin pihalla: ohjelmassa hanuristi, yhteislaulua, kilpailuja, 

soppatykki+kahvit. Juhlapuhujiksi kunnanjohtaja ja kirkkoherra. 

- ulkoilutapahtuma 23.5. klo 11-13 Vahdolla Jokituvan ulkoilupolun varrella: rastipolku 

kysymyksineen, makkaran grillausta+ mehua 

- palvelutalojen lettukestit: päätetään tarkemmin seuraavassa kokouksessa 

 

13. Saapuneet kirjeet  

- lausuntopyyntö palvelukuvausluonnoksista koskien vammaispalvelulain mukaisia 

palveluasumisen ostopalveluja ja tilapäishoidon järjestämistä. Neuvosto oikeutti 

puheenjohtajan ja sihteerin laatimaan lausunnon määräajan tiukkuuden vuoksi. 

 

14. Neuvoston jäsenten esille tuomat asiat 

- Eläkeliiton Vahto-Rusko yhdistyksen hallituksen kokous 28.2.22:  

kokouksessa keskusteltu ikäihmisten yhdenvertaisista mahdollisuuksista saada 

tasavertaisia palveluja, esiin nousivat laboratorion aukioloaikojen lisääminen sekä 



kuljetuspalvelun järjestäminen OP:n konttorin lopettaessa toimintansa. Nämä neuvostolle 

tiedoksi ja eteenpäin vietäviksi. 

 

 

15. Muut mahdolliset asiat   

- tiedoksi: Johtava hoitaja Sari Tanninen on jäänyt virkavapaalle syyskuun alkuun asti. 

Sijaisena toimii Niina Tasaranta. Ruskon tehostetun palveluasumisen vs. osastonhoitajana 

toimii aoh Hanna Pohjankukka. 

- keskusteltiin hyvinvointialueen suunnittelun tilanteesta, tulossa valittavaksi edustajat 

hyvinvointialueen neuvostoihin 

 

16. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista 

- puheenjohtaja osallistunut Väyläviraston koulutukseen. 

 

17. Seuraava kokous 

Seuraava kokous 26.4.22 klo 13. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.  

 

 

Ruskolla 8.3.2022 

 

 

 

Katri Alajärvi, pj    Tuire Nikkari, siht. 

 

 

 

Liisa Tuominen    Toini Salmi              

pöytäkirjantarkastaja      pöytäkirjantarkastaja 

                                                                     

 

 

 


