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RUOVEDEN KUNNAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 3/2019 

Aika: pe 28.06.2019 klo 10 - 13.05 

Paikka: Lähitori, Honkalantie 16 (ent. Helmen tilat K-marketin vieressä) 

Läsnä:  Ikkala Timo, pj kunnanhallituksen edustaja 

Harsu Timo  Ruoveden Eläkkeensaajat ry. 

Jokinen Sinikka kunnanhallituksen edustaja 

Karilainen Kyösti Ruoveden Eläkeliitto ry. 

Kangaspusu Liisa Ruoveden Sotaveteraanit ry. 

Kivimäki Olli  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. 

Rasinen Riitta Ruoveden Eläkeläiset ry. 

Virkajärvi Eila Ruoveden Seniorit ry. 

Tiina Maunu  sihteeri 

Vanhusneuvoston kokouksen esityslista: 

1 § Kokouksen avaus; puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2 § Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus; todettiin läsnäolijat 

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus. Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

4 § Kesätapahtuman suunnittelu 

Pyynikkilän kesätapahtuma pidetään 07.08. klo 13 -15. Pyynikkilä on varattu ko. 

päivänä.  

Ohjelma 

Salme Lehtonen on varannut Lulu Tanhuanpään esiintyjäksi. Tämän ohjelma 

kestää vajaan tunnin. Timo Ikkala pitää pienen tervehdyspuheen ja kutsuu vieraat 

kahville esitysten jälkeen. Kunnasta pyydetään sivistystoimenjohtajaa ja 

seurakunnasta uutta kirkkoherraa pitämään pienen tervehdyspuheen ennen Lulu 

Tanhuanpään esitystä. 
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Tarjoilu 

Pappilankulman kyläyhdistys järjestää kahvituksen. Sovittiin, että makkaratarjoilusta 

vastaa Salme ja Eeva ja että miehet auttavat grillin viemisestä paikalleen.  

Kahvittelusta eikä makkaroista ei peritä maksua. Vesikannuja varataan katsomon 

penkkien päähän. 

 

Mainonta 

Päätettiin, että lehteen tulee varsinainen ilmoitus 31.07. ja tuleviin tapahtumiin 

ilmoitus24.07. Timo ja Salme käyvät vielä Ruovesi-lehdessä kertomassa 

tapahtumasta lehtijuttua varten. Jokainen järjestö ilmoittelee seurapalstalla ja 

jokainen jäsen mainostaa muutenkin tapahtumaa. 

 

Muuta 

Omaishoitajayhdistys järjestää linja-autokuljetuksen Pyynikkilään Jäminkipohjasta 

kiertäen ala-ja yläkylän sekä paluukuljetuksen samaa reittiä pitkin. 

Vanhusneuvoston miehet ovat järjestysmiehinä parkkialueella ja vanhusneuvoston 

naiset toivottavat vieraat tervetulleiksi portilla.  

Uutta Keiturin Soten palvelunumeroluetteloita varataan jaettaviksi halukkaille. 

Keskusteltiin, että vanhusneuvoston jäsenillä olisi hyvä olla tunnistettavat asut. 

Ruovesi- t-paitoja ei ollut nyt saatavilla, mutta Sinikka selvittelee, saataisiinko liivit. 

Päätettiin, että SPR:ltä kysytään tilaisuuteen ensiavun taitajaa. 

Sovittiin, että vanhusneuvoston jäsenet tulisivat paikalle jo klo 12.00 

 

 

 

 

  

 



 
 Vanhusneuvosto 

                       

 

5 § Muut esille tulevat asiat 

Keskusteltiin vanhustenviikon tapahtumista. Timo Ikkala luki Vanhustyön 

Keskusliitolta tulleen kirjeen koskien vanhusten viikkoa. Viikon tapahtumista 

vahvistukset kaikilta yhteistyötahoilta sihteerille 16.08. mennessä. 

 

6 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Seuraava kokouksen ajankohtaa ei vielä sovittu. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 

11.05. 

 

Timo Ikkala   Tiina Maunu 

puheenjohtaja  sihteeri 

 


