
 

RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  Pöytäkirja 3 / 2022 

Pöytäkirja 

Aika:  tiistaina 26.4.22 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 
Irmeli Kuusela  Ulla Aittala   
Katri Alajärvi  Ritva Välilä 
Emilia Riihonen Mira Aalto 
Marjo Forsblom Eija Järveläinen   
Teiju Tammi  Henri Remander 
Tuire Nikkari  Sihteeri 
      
 

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 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Aittala ja Kosti Kautonen. 

 

Teiju Tammi saapui kokoukseen klo 13.03. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistaan lisättiin kohdaksi 5 Lautakuntien terveiset. Tällä lisäyksellä esityslista hyväksyttiin 

kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Lautakuntien terveiset  

- Kunnanhallitus 28.3.22: Hallitus päätti turvatakseen ja laajentaakseen 

vaikuttamistoimielinten osallistumismahdollisuuksia esittää, että nuorisovaltuustolle ja 

vanhus- ja vammaisneuvostolle annetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuuston 

kokouksiin. 

- Kunnanvaltuusto 25.4.22: Valtuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti antaa 

nuorisovaltuustolle sekä vanhus- ja vammaisneuvostolle kehittämistyön ajaksi puhe- ja 

läsnäolo-oikeuden kunnanvaltuuston kokouksiin. Nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja 

vammaisneuvosto valitsevat omasta keskuudestaan yhden varsinaisen ja yhden 

varajäsenen. Kunnanhallitus vastaa nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston 

osallistumisen tarkemmista määrittelyistä valtuuston kokoukseen.  



- Hyvinvointilautakunta 16.3.22: Kokouksessa keskusteltu esim. Ruskon kunnan kiinteistöistä ja 

pääkirjaston väistötilaratkaisuista. 

- Rakennus- ja ympäristölautakunta 17.3.22: kokouksessa ei erityistä neuvoston näkökulmasta.  

 

6. Tulevaa toimintaa 

- Ulkoilutapahtuma Vahdolla 23.5.22 

Suunniteltiin ohjelmaa. Päätettiin laittaa mainos 18.5.22 ilmestyvään Ruskolaiseen. 

Tilaisuuden kellonaikaa muutettiin myöhäisempään eli klo 13-15. 

- Neuvoston 20 v. juhla  

Juhla päätettiin järjestää 9.8.22 klo 10-14 srk-talon pihalla. Suunniteltiin ohjelmaa. 

Päätettiin lähettää viralliset kutsut Ruskon kuntaan ja Raision sosiaali- ja 

terveyskeskukseen sekä Raision neuvostoille. 

- Palvelutalojen lettukestejä ei järjestetä tänä vuonna. Kysytään sen sijaan yksiköiden 

toiveita muusta ohjelmasta.   

- Ruskopäivät 13.8.22. Päätettiin osallistua, Maunun Helmi mukana myös. 

 

7. Ruskon kiinteistötilanne 

Käytiin keskustelua Ruskon kiinteistöjen tilanteesta. Kirjaston väistötila puhuttaa kuntalaisia, 

niin ikään Nuorisotalon tulevaisuussuunnitelmat. Kahdessa päiväkotikiinteistössä ongelmia. 

 

8. Saapuneet kirjeet   

- Elämänote- ohjelman opit paremmasta arjesta ikääntyneille 

- digiopastukset Ruskolla pääkirjaston ollessa suljettuna 

- Kulttuurinen vanhustyö- seminaari webinaarina Zoomissa 28.4.22 klo 9-12 

- Ruskon kunnan netti-sivuilla tarjolla luentoja ikäihmisille 

- Tulevaisuuden Ikäohjelma- webinaari 31.5.22 klo 10-14 

- Eläkeliiton kannanotto etsivästä vanhustyöstä  

 

9. Neuvoston jäsenten esille tuomat asiat 

- Ruskon Päiväkuntoutuksen tila: Päiväkuntoutus toimii Maununtuvalla. Tila ei ole toimiva 

Päiväkuntoutuksen asiakkaiden eikä myöskään palvelutalon asukkaiden näkökulmasta. 

Korona-aikana palvelu on jouduttu järjestämään Ketosen Torpassa. Neuvosto päätti laatia 

kirjelmän kunnanvaltuustolle ilmaistakseen huolensa Päiväkuntoutuksen tilasta ja ns. 

Senioritalo-hankkeen etenemättömyydestä. 

- Huoli-ilmoitus: Neuvosto toteaa tärkeäksi, että ilmoituksen voisi tehdä nimettömänä. 

Selvitetään asiaa. 

- Föli-palvelupisteet: Pääkirjaston sulun vuoksi Föli-kortin lataus hankaloitunut. 

Vaihtoehtoisia palvelupisteitä mm. Vahdon lähikirjasto, R-kioskit, Prismat 

- Maununtuvan taideseinä: miten näyttelyn vaihtuminen järjestetään jatkossa. Asia 

päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 

 

10. Muut mahdolliset asia  

- neuvosto on antanut 14.3.22 lausunnon Vammaispalvelulain mukaisten ostopalveluina 

järjestettävien tilapäishoidon ja palveluasumisen palvelukuvauksista 

- ehdotus kesäteatterimatkasta päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen 

 

11. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista 

- 20.4.22 vammaisneuvostotilaisuus Turussa, neuvoston pj osallistunut 

- 21.4.22 kunnan Esteettömyystyöryhmän vierailu Kunnon kodissa, neuvoston pj mukana 

- neuvoston pj ja varapj osallistuneet Hyvinvointiryhmään 



- neuvoston pj mukana kunnan Yhdistysohjelman teossa  

- Keskustelukahvilat: neuvoston järjestämät keskustelukahvilat saaneet hyvää palautetta! 

Ruskolla osallistujia 5, Vahdolla 7. Tilaisuuksia toivottiin järjestettävän lisää. 

 

12. Seuraava kokous 

Ajalle 24.5.22 sovittu kokous päätettiin siirtää maanantaihin 30.5.22 klo 13.  

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. Hauskaa Vappua! 

 

 

 

Ruskolla 26.4.2022 

 

 

 

Katri Alajärvi, pj    Tuire Nikkari, siht. 

 

 

 

Ulla Aittala    Kosti Kautonen 

pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 


