RUSKON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Pöytäkirja 4 / 2022

Pöytäkirja
Aika:

maanantaina 30.5.22 klo 13.00

Paikka:

Lehtimäentie 16, 21290 Rusko

Jäsenet

Nimi
Veli Matti Suhonen
Liisa Tuominen
Toini Salmi
Sinikka Koskinen
Anne Jaatinen
Irmeli Kuusela
Katri Alajärvi
Emilia Riihonen
Marjo Forsblom
Teiju Tammi
Tuire Nikkari

Varajäsenet
Kosti Kautonen
Pertti Nurminen
Kirsti Nurminen
Kauno Auvainen
Maarit Hiltunen
Ulla Aittala
Ritva Välilä
Mira Aalto
Eija Järveläinen
Henri Remander
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 Maarit Hiltunen ja Veli Matti Suhonen.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan siirrettiin kohdasta 8 kohdaksi 5 edustajien valinta hyvinvointialueen ja kunnan
vaikuttamistoimielimiin. Muut kohdat siirtyvät yhdellä eteenpäin. Tällä muutoksella esityslista
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Edustajien valinta hyvinvointialueen ja kunnan vaikuttamistoimielimiin
Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle nimetään nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto,
vammaisneuvosto ja monikulttuurisuusneuvosto. Vaikuttamistoimielimet ovat yksi tapa
hyvinvointialueen asukkaille osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. (Kohti
Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta, e-mail 17.5.22)
Vanhusneuvostoon valittiin jäseneksi Marjo Forsblom ja varalle Veli Matti Suhonen.
Vammaisneuvostoon valittiin jäseneksi Katri Alajärvi ja varalle Emilia Riihonen.
Kunnanvaltuustoon edustajaksi puheoikeudella Katri Alajärvi ja varalle Liisa Tuominen.
6. Lautakuntien terveiset
Hyvinvointilautakunta: kirjastoasiaa käsitellään
Muissa lautakunnissa ei erityistä.

7. Tulevaa toimintaa
- syksyn keskustelukahvilat
Keskustelukahviloita päätettiin jatkaa loka- ja marraskuussa. Asiaan palataan seuraavassa
kokouksessa.
- kesäteatteri- matka
Neuvoston jäsenillä mahdollisuus osallistua kiinnostuksensa mukaan 27.6.22 näytökseen.
- palvelutalojen kesätilaisuudet
Neuvosto ei järjestä tänä kesänä palvelutaloissa lettukestejä. Sen sijaan Maunulle ja
Jokituvalle järjestetään kakkukahvit neuvoston 20 v. juhlan kunniaksi.
- Maunun taideseinä
Maunun taideseinää ylläpidetään edelleen. Näyttely uusitaan aika ajoin Maunun Helmen
toimesta.
- Rusko-päivät
Neuvosto osallistuu Rusko-päiville 13.8.22 klo 11-15.
- Neuvoston 20 v. juhla
Neuvoston 20 v. juhlaa vietetään 9.8.22 klo 10-13. Neuvoston jäsenet paikalle!
- Tori
Neuvosto mukana toritapahtumassa 8.9.22 klo 15 alkaen. Toini, Marjo, Emmi ja Katri
ilmoittautuivat, muutkin tervetulleita mukaan!
8. Lausuntopyyntö: Kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutus
Neuvosto päätti yhtyä Raision vammaisneuvoston lausuntoon.
9. Saapuneet kirjeet
Ei saapuneita kirjeitä.
10. Neuvoston jäsenten esille tuomat asiat
- keskusteltiin Osuuspankin järjestämästä kuljetuksesta helpottamaan pankkiasiointia.
- Fölikaverit: Ruskon kunnan nettisivuilla etsitään senioreja fölikavereiksi. Fölikaverit ovat
vapaaehtoisia, jotka kannustavat ja opastavat muita ikääntyneitä Fölin käytössä.
Fölikaverit saavat koulutuksen tehtävään sekä matkakortin ja vakuutuksen fölikaverina
toimimisen ajaksi. Toiminta on osa Ikäystävällisyyden lisääminen joukkoliikenteen digipalveluissa- hanketta. Syksyllä on tulossa myös senioreille suunnattu Föli- tilaisuus Ruskon
seurakuntatalolla 25.8.22 klo 13-15.
- kunnalle on tehty aloite vanhusten auraus- ja hiekotuspalvelusta. Neuvostolta on kyselty
tarvitsijoiden lukumäärää. Todettiin, että palveluntarvitsijoita on mahdotonta kartoittaa.
Ko. palvelua on tarjolla myös monilta yksityisiltä toimijoilta.
11. Muut mahdolliset asia
- keskusteltiin diabetes- potilaiden jalkahoidoista. Lähetteen saamiseen terveyskeskuksesta
vaikuttaa monet potilaan yksilölliseen tilanteeseen liittyvät asiat.
- hiiriä vanhustentalossa? Neuvosto päätti tehdä kyselyn tekniselle toimelle, onko luvattua
kiinteistötarkastusta tehty.
- keskusteltiin ikääntyneiden kuntosalikäynneistä. Neuvosto päätti tehdä asiasta aloitteen
opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
- kirkkoneuvostoon saapunut aloite koskien seurakunnan tilojen esteettömyyskartoitusta.
Seurakunta haluaa kuulla neuvoston puheenjohtajaa asian tiimoilta.
- Senioritalo- hankkeen aloituskokous viimeinkin pidetty. Hankkeelle etsitään vetäjää.
Seuraava kokous 9.6.22.

12. Palautteet tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisista tilaisuuksista
- puheenjohtaja ollut Kunnon koti- vierailulla kunnan edustajien kanssa.
- Vahdolla järjestetty ulkoilutapahtuma 23.5.22
- kunta laatimassa Hyvinvointikertomusta. Neuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
mukana.
13. Seuraava kokous
Seuraava kokous tiistaina 2.8.22 klo 13 kunnantalon valtuustosalissa.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen hyvän kesän toivotuksin.

Ruskolla 30.5.2022

Katri Alajärvi, pj

Tuire Nikkari, siht.

Maarit Hiltunen
pöytäkirjantarkastaja

Veli Matti Suhonen
pöytäkirjantarkastaja

