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Puheenjohtaja Taito Ylhäinen avasi vanhusneuvoston kokouksen
1. Palveluliikenteen aikataulu ja reitit
Todettiin, että Maskun palveluliikenne on tärkeä palvelu ja sitä käytetään paljon. Myös
reitti todettiin toimivaksi. Selvitetään seuraavaan kokoukseen mennessä mikä on
palveluliikenteen tulevaisuus.
2. Viihdetilaisuuksien järjestäminen Luukkaassa ja Kaislakodissa sekä muut mahdolliset
yhteistyössä järjestettävät kulttuuritilaisuudet
Päätettiin järjestää viihdetilaisuudet Luukkaassa ja Kaislakodissa. Otetaan selvää, voisiko
Luukkaassa mahdollisesti striimata esitykset vuoteessa oleville asiakkaille. Mahdollisia
esiintyjiä voisivat olla Juha Aavikko ja Tzikovan perheen lapset. Tarvittaessa Kaislakodin
piano voidaan myös virittää.
Lisäksi selvitetään mahdollisuutta järjestää saman tyylistä tilaisuutta, kuin olivat Teemu
Keskisarjan ja Timo Soikkasen luennot seurakuntatalolla.

Yhdistysten omat toiminnat
Tulevan vuoden toiminnoista kertoi Lemu-Askaisten-Velkuan eläkeliitto, että
suunnitelmissa on mm. suosittuja teatterimatkoja ja muita tapahtumia.

Maskun eläkeliitolla on ensi kuussa kokous, jossa tarkennetaan tulevat tapahtumat.
Menneistä tapahtumista mainittiin mm. Maskutalon joulujuhlat, jotka eläkeläiset
pystyivät järjestämään koronasta huolimatta.
Seurakunnassa kokoontuu mm. miesten piiri, jonka yhteydessä keskusteltiin
mahdollisuudesta kehittää kimppakyytejä tapahtumaan.
Naantalin seudun sotaveteraanit ovat toimineet rajoitusten puitteissa. Toiminta on
keskittynyt Naantaliin mm. kuukausitapaamiset Naantalin seurakuntakeskuksessa.
Tilaisuuksiin pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään kuljetukset.

3. Masku 790-v juhlatoimikunnan kuulumiset
Kuulumisia kertoivat Maija Leino, Tapio Saarinen ja sihteeri. Puheenjohtaja totesi, että
monipuolisesti on tapahtumia suunnitteilla ja joihin myös tarvitaan paljon tekijöitä mm.
yhdistyksistä.
Liitteenä: Juhlatoimikunnan muistio ja kirkkoherra Jouko Henttisen tiedote.

4. Muut ajankohtaiset asiat
Muissa asioissa keskusteltiin mahdollisuudesta saada ARA-rahoituksella asuntoja iäkkäille
Maskun keskustaan. Kaavoituksessa tulisi ottaa huomioon iäkkäille suunnatut asunnot,
jotka sijaitsisivat mahdollisimman lähellä palveluja. Vanhusneuvosto toivoo, että asiaa
käsiteltäisiin kunnanhallituksessa. Puheenjohtaja Taito Ylhäinen ottaa asian hoitaakseen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20

Muistion vakuudeksi
Maarit Lindström
Sihteeri, vapaa-aika- ja kulttuurisihteeri

