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RUOVEDEN KUNNAN VANHUSNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2020 

Aika: ke 10.6.2020 klo 10-11.30 sekä etäyhteys 

Paikka: Oivansali  

Läsnä:  Lehtonen Salme, pj kunnanhallituksen edustaja 

Ikkala Timo  kunnanhallituksen edustaja 

Jokinen Sinikka kunnanhallituksen edustaja 

Niininen Sirkka-Liisa Ruoveden Eläkeliitto ry. 

Harsu Timo  Ruoveden Eläkkeensaajat ry. 

Korppoo Helena Ruoveden Sotaveteraanit ry. 

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. 

Haavisto Eila  Ruoveden Seniorit ry. varajäsen  

Juurakko Heikki kunnanhallitus (Lehtonen) varajäsen, poissa 

Järvinen Erkki  Ruoveden Eläkkeensaajat ry. varajäsen, poissa 

Kangaspusu Liisa Ruoveden sotaveteraanit ry. varajäsen poissa 

Kivimäki Olli  Murole-Teiskon eläkeläiset ry. varajäsen 

Kähkönen Tapio Ruoveden sotainvalidit ry. varajäsen 

Kärkelä Reijo  kunnanhallitus (Ikkala) varajäsen 

Pajunen Pirjo  kunnanhallitus (Jokinen) varajäsen, poissa 

Saarinen Salme Ruoveden Kristilliset Eläkeläiset ry. varajäsen 

Tanhua Heidi  Ruoveden kunta 

Hanna-Leena Simonen sihteeri 

Vanhusneuvoston kokouksen esityslista: 

1 § Kokouksen avaus, puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2 § Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus, todettiin läsnäolijat. Korjattiin esityslistalla olleet 

väärät tiedot. 

 

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus. Hyväksyttiin pöytäkirja. 
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4 § Korona-puhelimen kuulumiset, Heidi Tanhua 

Kunnan puolelta viisi soittajaa on ollut soittamassa pääsiäisen jälkeen kolmen viikon 

aikana. Soittolistalla on oli 800 nimeä, joista tavoitettiin n. 760 kuntalaista. 

Kotihoidon palvelujen piirissä olevat eivät ole olleet soittolistalla. Keskusteltiin 

tilanteesta. Vanhusneuvosto toivoo, että uusintasoittokierros tehtäisiin. Tanhua 

mukaan se on mahdollista toteuttaa juhannuksen jälkeen. 

Muut kunnan terveiset: 

- elokuussa aloittaa geriatri, joka tekee 1 pv Virroilla, 1 pv Ruovedellä ja 3 pv etänä 

- kiireettömän lääkäri ollut nyt 4 pv viikossa, tilanne ollut toimiva, kesäksi tulee 

kesäkandi, jolloin kiireettömiä aikoja on tarjolla viitenä päivänä viikossa. 

- hyvinvointijohtaja Sari Hellsten siirtyy muualle töihin, kaupunginhallitus on 

laittanut paikan auki ja valintaryhmä on päätetty 

- kunnan taloustilanteen esittelyä 

Keskusteluun nousi hammashuollon palvelut. Kokemukset ovat olleet sekä 

myönteisiä että kriittisiä. Keskustelun pohjalta vanhusneuvosto päättää esittää 

Keiturin Sote Oy:lle kysymyksen ikäihmisten hammashuollosta. 

 

5 § Liikennetapahtuman sekä kesätapahtuman järjestäminen myöhemmin syksyllä. 

Ikäautoilijoiden kuntokurssi suunniteltu pidettäväksi to 24.9. ja 8.10 klo 13. Kurssin 

kesto 3 h/kerta. Kurssi on siis kaksipäiväinen. Kurssi on tarkoitettu autoileville, yli 64-

vuotiaille henkilöille. Kurssilla käydään läpi mitä turvallinen ajaminen on, mitä 

muutoksia ikääntyminen tuo tullessaan ja miten niitä tulee huomioida liikenteessä. 

 

Kesätapahtuman järjestämisestä keskusteltiin. Hanna-Leena kertoi, että 

elinvoimalautakunta on myöntänyt vanhusneuvostolle vain 500 euroa tapahtumien 

järjestämiseen. Vanhusneuvosto päätti järjestää kesätapahtuman ke 12.8.2020. 

Paikaksi päätettiin Haapasaari. Tapahtumaa suunnittelemaan päätettiin perustaa 

työryhmä, johon valittiin Salme, Sinikka, Eeva, Sirkka-Liisa ja Timo. 

Suunnittelupalaveri pidetään ke 24.6 klo 10 Haapasaaressa. Salme on sinne 

yhteydessä. 

 

6 § Muut esille tulevat asiat 

Helena digiasiaa: digityö saatu hyvin käyntiin, mutta korona sotki suunniteltua 

toteutusta.  Toimintaa käynnistetty uudelleen huhtikuulla. Nyt järjestetty kerran 

viikossa digikaffeet, jossa on ollut erilaisia aiheita esillä. Esim. huomenna ohjelmassa 

Pihlajalinnan etälääkärin esittely. Mukaan pääsee lähettämällä 

sähköpostiosoitteensa Elmonetille, joka on yksi yhteistyökumppani Osuuspankin ja 

Ruovesi-lehden kanssa. 
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Jukka Majalalta saatu tieto, että Juuri sovittu ohjattu toiminta kaksi kertaa viikossa 

KuntoJanin kanssa. Alkaa juhannuksen jälkeen. Laitan viestiä kun päivät ja kellonajat 

sovittu. Tulee R-lehteen ja someen, kunnan sivuille. 

7 § Kokouksen päättäminen, Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30. 

 

 

 

Salme Lehtonen   Hanna-Leena Simonen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Liite: edellisen kokouksen pöytäkirja 


