
 
 Vanhusneuvosto 

                       

RUOVEDEN KUNNAN VANHUSNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 3/2020 

Aika: ke 2.12.2020 klo 10-11.48 sekä etäyhteys 

Paikka: Harakkalan työväentalo 

Läsnä:  Lehtonen Salme, pj kunnanhallituksen edustaja 

Ikkala Timo  kunnanhallituksen edustaja 

Jokinen Sinikka kunnanhallituksen edustaja 

Niininen Sirkka-Liisa Ruoveden Eläkeliitto ry. etäyhteys 

Harsu Timo  Ruoveden Eläkkeensaajat ry., poissa 

Korppoo Helena Ruoveden Sotaveteraanit ry., etäyhteys, poistui klo 11.35 

Kujanpää Jouko Murole-Teiskon Eläkeläiset ry. poissa 

Pohjonen Eeva Ruoveden Omaishoitajat ja Läheiset ry. 

Pusa Raimo  Ruoveden Sotainvalidit ry. 

Rasinen Riitta Ruoveden Eläkeläiset ry. 

Syrjänen Raija Ruoveden Kristilliset Eläkeläiset ry. 

Virkajärvi Eila Ruoveden Seniorit ry. 

Järvinen Erkki  Ruoveden Eläkkeensaajat ry. varajäsen etäyhteys 

Hanna-Leena Simonen sihteeri 

Kontuniemi Marjatta Suoveden SPR 

Koskela Mirka Honkalakoti ry, etäyhteys 

Nummenmaa Auli Ruoveden seurakunta, etäyhteys 

 

1 § Kokouksen avaus, puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2 § Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus, todettiin läsnäolijat ja etäyhteydellä olevat henkilöt.  

 

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus. Hyväksyttiin pöytäkirja. 

 

4 § Ystävätoiminnan tai vastaavan kehittäminen. Aluksi kuultiin Mirka Koskelan, Auli 

Nummenmaan sekä Marjatta Kontuniemen terveisiä ja ajatuksia asiasta. Honkalassa ollut 

yhteistoimintaa SPR:n ja kirjaston kanssa. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti. Todettiin, että 

varsinainen ystävätoiminta on vaativaa ja siinä pitää rakentaa hyvä luottamuksellinen suhde, mikä 

vaatii myös aikaa.  Vapaaehtoisia tällaiseen toimintaan ei ole helppo löytää. Tarvetta kuitenkin on 

esim. saattaja-avulle ja muulle hiukan kevyemmälle tuelle. Keskusteltiin myös siitä, että 

kyläyhteisöt tietävät/tuntevat alueensa tuen tarvitsijoita. Kuitenkin ikäihmisiä asuu varsin paljon 

kirkonkylällä. Meneillään olevana poikkeusaikana on tärkeää, että jokainen muistaisi ottaa 

ystäviinsä ja tuttaviinsa, jotta yhteys toisiin ihmisiin säilyisi. 



 
 Vanhusneuvosto 

                       

Keskustelun myötä päätettiin suunnitella ensi vuoden puolelle tukihenkilöille kurssia/koulutusta. 

Asiaa suunnittelemaan lähtisi Hanna-Leena, Auli, Marjatta sekä mahd. Mirka ja 

järjestökoordinaattori Pirjo Pajunen. 

 

5 § Lausunto hallituksen esityksestä vanhusasiavaltuutetuksi. Vanhusneuvosto keskusteli asiasta: 

vanhusneuvoston mielestä tehtävä on tärkeä ja edesauttaa ikäihmisten asioiden ja oikeuksien 

edistämistä. Vanhusvaltuutetun tehtäviin neuvostolla ei ollut muutettavaa. Vanhusneuvoston 

mielestä valtuutetuksi valittavalla tulee olla osaamista ikäihmistä sekä kokemuspohjaa erilaisten 

alueiden palvelutarpeista. 

 

6 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Hanna-Leena luki valmisteilla olevaa 

toimintasuunnitelmaa, joka pohjautuu vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan. Ensi vuoden 

budjettiin on tullut 850 euron määräraha palvelujen ostoja varten. Keväälle suunnitellaan 

järjestettäväksi ikäautoilijan kuntokurssin toinen päivä ja toukokuulle suunnitellaan ikäihmisten 

tapahtuma Haapasaareen.  

 

7 § Muut esille tulevat asiat 

- kesäjuhlaa pidettiin Haapasaaressa 12.8.2020. Paikalla oli n. 6 

osallistujaa. Juhani Viita oli viihdyttäjänä, Sari Mäntyharju opasti suojautumisessa 

koronaa vastaan. Väki viihtyi ja oli hyvällä mielellä. 

- Ikäautoilijoiden kuntokurssilla oli 45 osallistujaa. Kurssin toinen päivä 

valitettavasti siirtyy ensi vuoden puolelle koronatilanteen takia. Tilaisuus on 

kuitenkin Liikenneturvan tiedossa ja uusi aika sovitaan heidän kanssaan. 

- Vanhustenviikon hautausmaakävely ja Sointulan tilaisuus olivat onnistuneet 

tapahtumat. Keskusteltiin siitä, että Ruovesi-lehti saisi paremmin kertoa 

paikallisista tapahtumista sivuillaan kuten em. tilaisuuksista. 

- Mukanetin digiopastus senioreille on lähtenyt kirjastossa hyvin liikkeelle. Kertoja 

on ollut 4, opastajia on ollut 4, paikalla on 6-10 avustettavaa. Seuraavat kerrat 

ovat koronatilanteen niin salliessa uuden vuoden puolella. Opastusta saa joka 

toinen viikko keskiviikkoisin klo 13-15.  

 

8 § Kokouksen päättäminen. Sovittiin seuraava kokous ke 17.2.2021 klo 10. Paikka vielä avoin.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.48. 

 

 

Salme Lehtonen   Hanna-Leena Simonen 

puheenjohtaja   sihteeri 

Liite: edellisen kokouksen pöytäkirja 


