
 
 

MASKUN KUNTA  Muistio   1(3)  
Vanhusneuvosto 
 
 
 
Aika maanantai 30.11.2020 klo 10.00 – 11.30 
 
Paikka  Maskun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 
 
Osallistujat Ylhäinen Taito  kunnanhallituksen edustaja, puheenjohtaja 

Jaakkola Seija SPR Maskun osasto 
 Laine Ari  Naantalin Seudun Sotaveteraanit ry, poissa 

Niittymäki Pasi Naantalin Seudun Sotaveteraanit ry 
Saarinen Marita Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkua -yhdistys 
Saarinen Tapio Eläkeliiton Maskun yhdistys  
Sillanpää Jarmo Eläkeliiton Maskun yhdistys, paikalla klo  

10.00 – 11.20 
Hietanen Marika diakoni, Maskun seurakunta 

 Löfstedt Maija sihteeri, poissa  
 Pusa Tuula  sihteeri  

 
Muut kutsutut Samsten Janne Perusturvakuntayhtymä Akseli, talousjohtaja,  

paikalla klo 10.30 - 11.20  
Tuimala Marika Perusturvakuntayhtymä Akseli, kuntayhty- 

män johtaja, osallistui puhelimen välityksellä 
klo 10.35-11.20 

 
 
Puheenjohtaja Taito Ylhäinen avasi vanhusneuvoston kokouksen.  
 
Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki Seija Niirasen muistolle.  
 
Keskusteltiin eläkeläisille myönnettävistä uimakorteista. Tälle vuo-
delle on varattu 200 uimakorttia, niistä käytössä on ollut 105. 46:n 
uimakortin käyttö on peruutettu. Vähäisen käytön selittää maalis-
kuusta 2020 jatkunut korona-pandemia. Keskusteltiin säästynei-
den rahojen siirtämisestä syksyyn 2021.  
 
Masku Gymiltä on tiedusteltu sähköpostitse mitä toimintaa kunto-
salissa on tällä hetkellä. Liikuntasuunnittelija Hanna Pennanen 
selvittää tätä asiaa. Päätettiin pitää alkuvuodesta 2021 vanhus-
neuvoston kokous, silloin käsitellään asiaa lisää.  
 
Tapio Saarinen kertoi, muista kunnista poiketen, että Eläkeliiton 
Maskun yhdistyksellä ei ole ollut syksyn aikana montaakaan ta-
pahtumaa.  

• Ulkoilmatapahtuma, metsän istutus  

• Syyskokous Maskutalossa, 50 osallistujaa, huomioiden tur-
vavälit  

Tapio Saarinen välitti terveiset, että kuntaan tarvitaan lisää eläke-
läisille sopivia asuntoja.  
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Jarmo Sillanpää kertoi, että Eläkeliiton Maskun yhdistykselle on 
valittu uusi puheenjohtaja Tuula Ristimäki.  
 
Kokouksessa 19.11.2020 on käsitelty terveyskeskuksen hoitoon 
pääsemistä. Maskussa hoitoon pääsyn mediaani (= tyypillinen) 
saattaa kestää jopa 3-4 viikkoa, ennen kuin pääsee lääkärin vas-
taanotolle. Mynämäen terveyskeskukseen pääsee nopeammin 
lääkärin vastaanotolle. Tällä hetkellä Maskun terveyskeskus on 
keskittynyt covid 19 -testaukseen (korona). 
 
Keskusteltiin hoitoon pääsystä sekä yhden lääkärin mahdollisesta 
lisäyksestä terveyskeskukseen. Lääkärin palkkaaminen mahdol-
listaisi hoitojonon purkamisen.  
 
Keskusteltiin, että Perusturvakuntayhtymä Akselin kotihoitoa on 
kehitettävä. Seija Jaakkola kertoi esimerkin kotihoidosta. Laitos-
hoitoa ei saa vähentää. 
 
Taito Ylhäinen ehdotti mahdollisuutta päästä lääkäriin ilman ajan-
varausta. Myös sairaanhoitajien ammattitaitoa voitaisiin hyödyn-
tää asiakkaiden vastaanotossa. Perusturvakuntayhtymä Akselin 
sisäiset aikataulutukset on laitettava kuntoon; hoitoajan arviointi. 
 
Lääkärien vastaanottoajat on saatava kuntoon. Tämän hetkisen 
tiedon mukaan aika/potilas on 30 minuuttia; muutos 20 minuuttiin. 
Vanhusneuvosto esittää Perusturvakuntayhtymä Akselille, 
että lääkäriaikoja on tiivistettävä (20 min.). 
 
Seurakunnan puolesta Marika Hietanen kertoi, että kesän jälkeen 
käynnistyi osittainen toiminta.  

• Seurakunnan kerhoja toimii, osallistujia vähemmän kuin 
normaalisti.  

• Seurakuntasalissa saadaan pidettyä turvavälit; maskisuosi-
tus. 

• Kotikäyntejä ei tällä hetkellä tehdä. Asiakkaisiin otetaan yh-
teyttä puhelimitse.  

• Joulujuhlien järjestäminen on tässä vaiheessa vielä epä-
varmaa.  

 
Perusturvakuntayhtymä Akselin kuntayhtymän talousjohtaja 
Janne Samsten esitteli vuoden 2021 talousarviota sekä vuoden 
2020 alustavaa tilinpäätöstä.  
 
Vuodesta 2013 vuoteen 2021 menojen kasvu on ollut noin 6 %:ia. 
Kuntien maksuosuuden kasvu on ollut vastaavalla ajalla noin 9,9 
%:ia. 
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Janne Samsten on toimittanut vanhusneuvoston muistion liitteeksi 
esitysaineiston.  
 
Kuntayhtymän johtaja Marika Tuimala kertoi: 

• Lemun neuvolatoiminnan lopettamisesta keväällä 2021.  

• Lääkäreiden työaika on täynnä, ei pelkästään potilasvas-
taanottoa.  

• Mediaani ei kiireettömään hoitoon pääsyyn on marras-
kuussa ollut 18 vuorokautta. 

 
Käytiin keskustelua vanhusväestön terveydenhuollon palvelujen 
tehostamisesta. Lisäksi keskusteltiin, että pystytäänkö Esperi Ca-
ren Mäntykotiin sijoittamaan enemmän asiakkaita? esim. lopetet-
tavan Moisiokodin asukkaita. Mikäli Esperi Care on seudullisessa 
kilpailutuksessa mukana, on mahdollisuus asiakkaiden siirtämi-
seen. Perusturvakuntayhtymä Akselissa otetaan vuoden 2021 ai-
kana käyttöön myös palveluseteli.  
 
Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.30.  
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
 
 
Tuula Pusa 
toimistosihteeri, sihteeri 
 


