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RUOVEDEN KUNNAN VANHUSNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2019 

Aika: pe 5.4.2019 klo 14-15.48 

Paikka: Honkalan takkahuone 

Läsnä:  Ikkala Timo, pj kunnanhallituksen edustaja 

Harsu Timo  Ruoveden Eläkkeensaajat ry. 

Jokinen Sinikka kunnanhallituksen edustaja 

Karilainen Kyösti Ruoveden Eläkeliitto ry. 

Korppoo Helena Ruoveden Sotaveteraanit ry. 

Kujanpää Jouko Murole-Teiskon Eläkeläiset ry. 

Lehtonen Salme kunnanhallituksen edustaja 

Pohjonen Eeva Ruoveden Omaishoitajat ja Läheiset ry. 

Pusa Raimo  Ruoveden Sotainvalidit ry. 

Syrjänen Raija Ruoveden Kristilliset Eläkeläiset ry. 

Tolppanen Aune Ruoveden Eläkeläiset ry., poissa 

Virkajärvi Eila Ruoveden Seniorit ry. 

Simonen Hanna-Leena sihteeri 

 

1 § Kokouksen avaus; puheenjohtaja avasi kokouksen 

2 § Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus; todettiin läsnäolijat 

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus. Pöytäkirja hyväksyttiin. Vanhusneuvosto kävi 

kuitenkin keskustelua seuraavista pöytäkirjan kohdista: 

- 7 § Pj toi tiedoksi, että elinvoimalautakunta on myöntänyt yhteisöavustusta 1400 euroa. 

- 8 § todettiin, että edellisessä kokouksessa palvelunumeroluetteloon tehdyt muutokset on 

tehty ja luetteloa on noudettavissa yhdistyksille kunnantalolta 

- 8 § K-kaupan viereisestä tilasta keskusteltu, toiminnan käynnistymisestä ilmoitettaneen 

Ruovesi-lehdessä 

 4 § Tapahtumien suunnittelu 

- Jukka Majalalta terveisiä: suunnitelmissa on tilaisuus koskien ikäautoilua. Sysyllä on 

liikenneturvallisuus-viikko, tilaisuuden ajankohta voi olla ko. viikolla. Jukka voisi seuraavaan 

kokoukseen tulla tätä sekä Voimaa vanhuuteen-hanketta esittelemään. 
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- Vanhusten viikon teema tänä vuonna Varautuminen vanhuuteen. Edunvalvonnasta ja 

varautumisesta asioiden hoitoon koskeva aihe sopii vanhusten viikon teemaa. Selvitetään 

puhujaa. 

- Hanna-Leena ottaa yhteyttä Honkalaan Mirka Koskelaan vanhustenviikon 

suunnitteluasioissa. 

- Pyynikkilän tapahtuma: päätettiin pitää tapahtuma 7.8 klo 13-15. Hanna-Leena varaa 

Pyynikkilän.  Kahvi ja makkaratarjoilu. Keskusteltu kahvituksen ja ohjelman järjestämisestä. 

Sinikka kysyy tänä vuonna Pappilankulman kyläyhdistystä kahvituksen järjestäjäksi. Salme 

kysyy Lulu Tanhuanpäätä. Asiaan palataan vielä seuraavassa kokouksessa. 

5 § Muut esille tulevat asiat: 

- Helena otti seuraavat asiat: mummodisko, veroilmoituksen paperiversion palautuksen 

ongelmallisuuden sekä ikäihmisten tietotekniikkaosaamisen  

o mummodisko voitaisiin järjestää ensi talvena 

o Vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että yhteispalvelupisteen toimintaa 

voitaisiin laajentaa verohallinnon kanssa. Toiminta voi tapahtua 

yhteispalvelupisteen kautta etäyhteydellä. 

o Sinikka vie viestiä sivistyslautakuntaan terveiset tietoteknisen kurssituksen 

järjestämisestä ikäihmisille 

- Hanna-Leena esitteli ikäihmisten palveluiden tilastoja 

 

6 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous: 

- Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 28.6. klo 10. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.  

- pj päätti kokouksen klo 15.48.  

 

 

Timo Ikkala   Hanna-Leena Simonen 

puheenjohtaja  sihteeri 

Liite: edellisen kokouksen pöytäkirja 


