
 
 
MASKUN KUNTA  Muistio     
Vanhusneuvosto 
 
 
Aika 16.1.2020 klo 10.00 – 11.20 
 
Paikka  Maskun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 
 
Osallistujat Ylhäinen Taito  kunnanhallituksen edustaja, puheenjohtaja 

Jaakkola Seija SPR Maskun osasto 
 Laine Ari  Naantalin Seudun Sotaveteraanit ry 

Niiranen Seija Raision sotainvalidit 
Saarinen Marita Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkua -yhdistys, 

poissa 
Saarinen Tapio Maskun Vanhustentuki -yhdistys 
Sillanpää Jarmo Eläkeliiton Maskun yhdistys 
Hietanen Marika diakoni, Maskun seurakunta, poistui klo 11.03 

 Löfstedt Maija sihteeri 
 
Muut kutsutut Aalto Marjut   asiantuntija/JärjestöSotehanke 113 
 
 
 
 
1. JärjestöSotehanke 113 esittely ja ajankohtaiset kuulumiset 

JärjestöSotehanke 113:n asiantuntija Marjut Aalto kertoi Sote 113 – hankkeesta, esitys 
muistion liitteenä. Hankkeen rahoitus tulee sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen 
(STEA) kautta. Hankkeen rahoituskausi päättyy syyskuussa, mutta koska toiminnan kan-
nalta on olennaista jatkuvuus, jatkorahoitusta haetaan.  

 
2. Kuntosaliseteleitä ikäihmisille 

Kunnanhallitus päätti 18.11.2019 kunnan saamien testamenttivarojen kohdennuksesta. 
Päätöksen mukaan perintöosuus jaetaan vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston kesken si-
ten, että kumpikin voi käyttää vuosina 2020 - 2024 noin 4.000 €/v. sekä ikäihmisten että 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. 
 
Puheenjohtaja esityksestä keskusteltiin MaskuGymin kuntosalilippupakettien tarjoamisesta 
ikäihmisille ja kulujen rahoittamisesta saaduilla testamenttivaroilla. Vanhusneuvosto päätti 
kokeiluna tilata 50 lippupakettia, á-hinta 20 €. Hintaan sisältyy yksi yhteinen ohjauskerta. 
Omavastuuksi paketin saajalle päätettiin 10 €. Liput myönnetään hakujärjestyksessä. Käy-
tännön järjestelyistä vastaa sihteeri. Mikäli kokeilu onnistuu, neuvosto päättää mahdollisen 
toisen 50 kpl erän tilaamisesta syksyllä 2020.  
 

3. Muut asiat 
- Vanhusneuvoston käyttöön saamien testamenttivarojen käytöstä päätettiin pyytää ide-

oita kunnan molemmilta Eläkeliiton paikallisyhdistyksiltä ja seurakunnalta helmikuun lop-
pupuoleen mennessä. 

- Jarmo Sillanpää kertoi Eläkeliiton Maskun yhdistyksen tilaisuudesta 7.1.2020, jossa ai-
heena olivat Ptky Akselin talousarvio ja palvelut 

- Ptky Akseli siirtyy sähköiseen palvelujen laskutukseen maaliskuun 2020 alusta. Puheen-
johtaja Taito Ylhäinen ilmaisi huolensa muutoksen vaikutuksesta ikäihmisten mahdolli-
suuksista vastaanottaa sähköisiä laskuja ja edelleen saada ne maksetuksi ajallaan ja il-
man turhia kustannuksia. Päätettiin, että puheenjohtaja käy keskustelemassa asiasta 
kuntayhtymän johtaja Marika Tuimalan kanssa.  



 
 
4. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20. 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
 
Maija Löfstedt 
hallintojohtaja, sihteeri 


