
VANHUSNEUVOSTO      PÖYTÄKIRJA 4/2018 

 

 

RUOVEDEN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 

 

Aika:   12.9.2018 klo 14.00–15.30  

 

Paikka: Honkalakoti, takkahuone 

 

 

Paikalla 

  Ikkala Timo, pj  kunnanhallituksen edustaja 

  Harsu Timo   Ruoveden Eläkkeensaajat 

  Jokinen Sinikka  kunnanhallituksen edustaja 

  Karilainen Kyösti  Ruoveden Eläkeliitto 

  Kangaspusu Liisa  Ruoveden Sotaveteraanit 

  Kujanpää Jouko  Muroleen-Teiskon Eläkeläiset 

  Lehtonen Salme  kunnanhallituksen edustaja 

  Maunu Tiina  sihteeri 

  Pohjonen Eeva  Ruoveden Omaishoitajat ja Läheiset ry 

  Virkajärvi Eila  Ruoveden Seniorit 

 

 

1§  Kokouksen avaus 

   

  Puheenjohtaja Timo Ikkala avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti  

  osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. 

 

2§  Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

 

  Läsnäolijat on kirjattu ylös ja kokous todettu päätösvaltaiseksi. 

   

 

3§  Yhdessä Treffit 2018 messut 

   

  Puhe enjohtaja toivotti tapahtumakoordinaattori Taina Niemisen terve- 

  tulleeksi kokoukseen ja antoi hänelle puheenvuoron. 

 

  Taina Nieminen kertoi Yhdessä Treffit 2018 -messujen järjestämisen  

  tämänhetkisestä tilanteesta. Näytteilleasettajista on ollut pulaa, mutta 

  eilisessä yrityksille ja yhteisöille järjestetyssä iltatilaisuudessa tuli lisää 

  ilmoittautujia. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on jo parisenkymmentä 

  monelta eri sektorilta.  Myös 10 minuutin pienten puheiden pitäjiä on 

  löytynyt mukavasti. 



  Messuilla tarjoillaan keittoa pientä maksua vastaan, minkä Ruoveden 

  Eläkeläiset ry on luvannut hoitaa. Lisäksi Stoolin partiolaisten kanssa on 

  sovittu kahvion pitämisestä. 

  Juontajaksi on pyydetty Seppo Soittilaa, joka ammatikseen kiertää  

  erilaisissa tilaisuuksissa esiintymässä.  

  Järjestysmieheksi on lupautunut Elina Hautamäki. Paikalla on myös  

  SPR:n ensiapukouluttajat opastamassa elvytystä ja sydäniskurin käyttöä. 

 

  Yhdessä Treffit 2018 -messuista laaditaan isokokoinen lehti-ilmoitus, 

  jotta saadaan näkyvyyttä messuille Ruovesi-lehteen ko. viikon lehteen. 

  Lehden viikkopäivyrissä ja seurapalstoilla ilmoitellaan tapahtumasta.  

 

  Taina Nieminen kertoi, että työpajalta pyydetään kuljetusapua ja kanto-

  apua pöytien järjestämisessä. 

 

  Vanhusneuvostolle kustannuksia messuista tulee lähinnä esiintyjän  

  palkkiosta, lehti-ilmoittelusta sekä pöytien kuljettamisista. 

 

  Yhteiskoululla tarvitaan paljon apua messuaamuna järjestelyissä kuten 

  vihreiden suojamattojen levittelyssä. Aamulla näillä näkymin vanhus-

  neuvoston jäsenten tulisi olla paikalla klo 6.00. 

 

 

4§  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

 

  Puheenjohtaja esitti edellisen kokouksen pöytäkirjan. Vanhusneuvos- 

  tolla ei huomautettavaa pöytäkirjan sisällöstä.  

   

   

 

5§  Kesätapahtuman tiimoilta 

 

  Keskusteltiin vanhusneuvoston järjestämästä kesätapahtumasta Pyynik-

  kilässä. Todettiin, että tilaisuus oli onnistunut, lämminhenkinen ja  

  yhteisöllisyyttä lisäävä tapahtuma. Sääkin oli todella hieno.   

  Osallistujia tilaisuudessa oli noin 130. 

  Päätettiin muistaa Rämingin Marttoja kahvituksen järjestämisestä sekä 

  tilaisuuden juontajaa ja soittajaa pienillä lahjoilla. 

 

6§  Vanhusten viikon ohjelma 

 

  Puheenjohtaja esitteli vanhusten viikon ohjelman. Monipuolista ohjel- 

  maa on tarjolla koko viikon.  

 

7§  Muut esille tulevat asiat 



 

  Vanhusneuvostossa keskusteltiin ajokortin uusimisen hankaluuksista. 

  Terveyskeskuksen terveydenhoitajaa on vaikea tavoittaa puhelimella. 

  Vanhusneuvoston jäseneen kuntalaiset ovat ottaneet yhteyttä asiasta ja 

  kaksi henkilöä on luopunut koko ajokortin uusimisesta tässä tilanteessa. 

  Päätettiin, että selvitetään asiaa, jotta saataisiin tilanteeseen parannusta. 

   

  Voimaa vanhuuteen -hanke päättyy vuoden lopulla, mutta Jukka Majala 

  kertoi, että kunta on hakeutumassa Voima vanhuuteen mentorointi- 

  ohjelmaan, joka tarjoaa koulutuksia ja paljon materiaalia ikäihmisten 

  liikkumisen edistämisen tueksi. 

 

  Vanhusneuvoston pöytäkirjoja ei ole edelleen nähtävillä netissä. Sihteeri 

  kertoi, että on jo kesällä lähettänyt ne hallintosihteerille ja kysynyt,  

  voiko ne laittaa nettiin. Sihteeri lupasi selvittää asiaa. 

 

  Puheenjohtaja  kertoi Vanhusneuvostopäivästä, joka  pidetään Helsin-

  gissä 7.11.2018. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua netin kautta.  

  Päätettiin, että osallistutaan iltapäivän luentoihin, mikäli saadaan tila  

  järjestetyksi ja sen pidetään sen jälkeen kokous. 

   

   

 

 

9§  Kokouksen päättäminen 

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50. Seuraava kokous pidetään 

  marraskuussa 7.11. klo 15.00. 

 

 

 

 

 

  _____________________  ________________________ 

  Timo Ikkala     Tiina Maunu 

  Puheenjohtaja    Sihteeri  

  

 


