
 
 
MASKUN KUNTA  Muistio     
Vanhusneuvosto 
 
 
Aika 20.2.2019 klo 10.00 – 11.15 
 
Paikka Maskun kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä Ylhäinen Taito  kunnanhallituksen edustaja, puheenjohtaja 

Jaakkola Seija SPR Maskun osasto 
 Laine Ari  Naantalin Seudun Sotaveteraanit ry 

Saarinen Marita Eläkeliiton Lemu – Askainen – Velkua -yhdistys 
Saarinen Tapio Maskun Vanhustentuki -yhdistys 
Sinkkonen Sirkku johtava diakoniatyöntekijä, Maskun seurakunta 

 Löfstedt Maija sihteeri 
 
Poissa Niiranen Seija Raision sotainvalidit 

Sillanpää Jarmo Eläkeliiton Maskun yhdistys 
 
  
 
ASIAT: 
 
 
1. Maskun seurakunnan edustajan puheenvuoro; seurakunnan tarjoamat palvelut 

ikäihmisille  
Sirkku Sinkkonen esitteli seurakunnan ikäihmisille tarjoamia palveluja: 
- etsivä työ yksinäisten henkilöiden löytämiseksi on seurakunnan vaikein työ. Koti-

hoidon kautta seurakunnalle tulee jonkin verran ilmoituksia yksinäisistä. 
- kerhotoimintaa on paljon, esimerkkinä mainiten muutamia: kaffepaussi ja seura-

kuntakerho ovat matalan kynnyksen kerhoja, omaishoitajien kerho ja omaishoita-
jien omatoiminen vertaisryhmä, miestenpiiri, keskiviikkokerho Lemussa 

- laitostoimintaa Luukassa, Ruutontuvassa, Moisiokodissa (mietinnässä jätetäänkö 
pois), Mynämäkeen mennään pyydettäessä, Mäntykodissa joka toinen kuukausi. 
Laitoksissa on myös ystävätoimintaa. 

- syksyisin sururyhmä, johon kutsutaan vuoden aikana läheisensä menettäneet 
- syntymäpäivämuistamiset: 75 ja 80 vuotta täyttäneille järjestetään syntymäpäivä-

juhlat, 85 vuotta täyttäneiden luona diakonin kotikäynti 
- erilaisia retkiä ja vapaaehtoistyötä 
- kotikäyntejä ja palvelunohjausta 
- vaateapu Henkari, hävikkiruuan jako kaksi kertaa viikossa. Ikäihmiset käyttävät 

näitä palveluja enenevässä määrin. 
- diakoniatyö auttaa kaikkia uskontokunnasta riippumatta 
- muutama vuosi sitten seurakunta otti käyttöön tilojensa antamisen järjestöjen käyt-

töön ja tämä on lisännyt yhteistoimintaa seurakunnan ja järjestöjen välillä 
 

2. Yhteydenpito eläkelläisjärjestöihin 
Esitettiin pyyntö eläkelläisjärjestöjä edustaville jäsenille, että tuovat tarvittaessa eläkel-
läisjärjestöjen toiveet ja terveiset vanhusneuvostolle. 

 
3. Toiminnan suunnittelu 

Keskusteltiin tulevasta toiminnasta ja päätettiin, että jäsenistö tutustuu Maskun Luuk-
kan palvelukeskukseen 29.4.2019 klo 10.00. Asia annettiin sihteerin organisoitavaksi.  

 



 
 
4. Muut asiat 

- puheenjohtaja on osallistunut ”Vanhusneuvostot vaikuttajina tulevassa maakun-
nassa” -tilaisuuteen ja hän kertoi JärjestöSotehanke 113:sta. Em. on varsinaissuo-
malaisten sote-järjestöjen yhteinen hanke, jolla vahvistetaan järjestöjen roolia 
osana tulevaa sote-aluetta ja maakuntaa. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että 
järjestöt ovat mukana sote- ja maakuntavalmistelussa ja että kansalaisjärjestötoi-
minnan edellytykset ovat turvattuja peruskuntatasolla myös tulevaisuudessa. 

- keskusteltiin Henriikan ja Luukan asukkaiden hoitokokemuksista ja todettiin jäse-
nistön saaman tiedon perusteella, että erityisesti yöaikaan Luukassa asukkaille sat-
tuneista tapahtumista henkilökunnalla ei olisi riittävästi tietoa; resurssikysymys? 
Todettiin, että asia saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 

 
5. Seuraava kokous 

Seuraava tapaaminen Luukan tutustumiskäynnin yhteydessä 
 
6. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi, 
 
 
Maija Löfstedt 
hallintojohtaja 


