
MASKUN KUNTA  MUISTIO 
Vanhusneuvosto 
 
 
Aika  maanantai 23.5. 2022 klo 11.00–11.55 
 
Paikka  Maskun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 
 
Osallistujat  Taito Ylhäinen kunnanhallituksen edustaja, puheenjohtaja 
  Jarmo Sillanpää Eläkeliiton Maskun yhdistys 

Pasi Niittymäki Naantalin seudun sotaveteraanit/ 
Raision sotainvalidit, poissa 

Marita Saarinen Eläkeliitto Lemu-Askainen-Velkua 
Tapio Saarinen Maskun vanhustentuki ry. 
Seija Jaakkola SPR Masku 
Johanna Penkkimäki Maskun SRK, diakoniatyö 
Maarit Lindström sihteeri 
 
Muut kutsutut: 
Maija Leino Hyvinvointijohtaja 
 

 

Puheenjohtaja Taito Ylhäinen avasi vanhusneuvoston kokouksen. 

 

1. Kunnanhallituksen lausuntopyyntö perintörahojen käytöstä lasten, nuorten ja 
ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmasta 
 
Puheenjohtajan laatima lausuntopyyntö ehdotus oli keskustelun pohjana.  
 
Virkistysmatkojen kohtaan lisättiin Lehmirannan matkojen lisäksi lause: kuljetuksia 
kunnan, seurakunnan ja muiden paikallisten toimijoiden järjestämiin tapahtumiin 
6000 € 
Eläkeläisyhdistysten ylimääräiset avustukset kohtaan lisättiin lause: kaikille ikäih-
misille avoimien toimintojen järjestämiseen 8000 € / osoitetaan vanhusneuvos-
tolle jaettavaksi 
Muilta osin puheenjohtajan laatima lausunto ehdotus todettiin hyväksi sellaise-
naan ja se päätettiin antaa kunnanhallitukselle esitettäväksi. 
 

Korjattu vastaus lausuntopyyntöön liitteenä. 

 

2. Kevään/kesän kulttuuritilaisuudet  
Lausuntopyyntöä käsiteltäessä suunniteltiin mahdollisia tulevia kulttuuritapahtu-
mia. Seurakunta on järjestämässä kirkkokonserttia 24.9.2022, esiintyjänä Jaana 
Pöllänen. Todettiin, että konserttiin voitaisiin järjestää kuljetus esim. invataksilla. 



Luukkaan pihatapahtuma pyritään myös järjestämään mm. eläkeläisten ”apuna toi-
minnan” avulla, niin, että myös huonompi kuntoiset saadaan mukaan. Juha Aavi-
kon esiintymispalkkio ja tarjoilu kustantaisivat n. 700 €. 
Keskusteltiin myös luennoitsijoiden vierailuista Maskusta ja esim. Lemun urheilu-
talolla 

 

3. Nimeämispyyntö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vaikuttamistoimieli-

miin 

Puheenjohtaja oli saanut sähköpostia Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmis-
teluorganisaatiolta liittyen jäsenen ja varajäsenen nimeämiseen Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. Vanhusneuvosto päätti esittää Taito Ylhäistä 
varsinaiseksi edustajaksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jarmo Sil-
lanpäätä ja ehdottaa heitä Maskun kunnanhallitukselle, että heidät nimitettäisiin 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. 
Lisäksi vanhusneuvosto päätti esittää hyvinvointialueen vammaisneuvostoon varsi-
naiseksi jäseneksi Jarmo Sillanpäätä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen 
Seija Jaakkolaa ja ehdottaa heitä Maskun kunnanhallitukselle, että heidät nimitet-
täisiin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon. 
 

4. Senioritalo 

Vanhusneuvosto esittää edelleen, että senioritalo asiaa pyritään edistämään. 

 
 

 

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



Vanhusneuvosto 23.5.2022 

Ehdotus testamenttivarojen jaosta 

vastauksena lausuntopyyntöön 

 

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen osoitetut perintörahat: 

Eila Juvan rahasto 10 388, 83 € (vanhusneuvoston osuus) 

Jouko Jaakkolan rahasto 47 919,90 € (vanhusneuvoston osuus) 

Yhteensä 58 308,73 € 

 

Ehdotus rahanjaosta vuonna 2022: 

• 4 musiikkitapahtumaa (2 Luukkaassa ja 2 Kaislakodissa), n. 700 € / tilaisuus = 2800 € 

• Jalkahoito kaikille palvelukeskuksissa asuville ikäihmisille, 70 x 100 € = 7000 € 

• Kaikille avoimia kuntovoimistelukertoja 5000 € 

• Virkistysmatkoja esimerkiksi Lehmirantaan sekä kuljetuksia kunnan, seurakunnan ja muiden 

paikallisten toimijoiden järjestämiin tapahtumiin 6000 € 

• Eläkeläisyhdistysten ylimääräiset avustukset kaikille ikäihmisille avoimien toimintojen 

järjestämiseen 8000 € / osoitetaan vanhusneuvostolle jaettavaksi 

yht. 28 800 € 

 

 

Loppuraha syksyllä käytettäväksi: 

• uimahalli- ja kuntosaliliput 9000 € 

• kirjailija- ja taiteilijavierailuja kulttuuritapahtumiin 7000 € 

yht. 16 000 € 

 

 

Yhteensä: 

44 800 € 

 

 

Seuraavalle vuodelle kuntoutukseen ja muihin tapahtumiin: 

13 508,73 € 
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