VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 3/2018

RUOVEDEN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika:
Paikka:

20.6.2018 klo 13.00–14.50
Honkalakoti, takkahuone

Paikalla
Ikkala Timo, pj
Karilainen Kyösti
Niininen Sirkka-Liisa
Korppoo Helena
Kujanpää Jouko
Lehtonen Salme
Jokinen Sinikka
Maunu Tiina
Pohjonen Eeva
Syrjänen Raija
Virkajärvi Eila

1§

kunnanhallituksen edustaja
Ruoveden Eläkeliitto (poistui klo 13.50)
Ruoveden Eläkeliitto
Ruoveden Sotaveteraanit (poistui klo 14.30)
Muroleen-Teiskon Eläkeläiset
kunnanhallituksen edustaja
kunnanhallituksen edustaja
sihteeri
Ruoveden Omaishoitajat ja Läheiset ry
Ruoveden Kristilliset Eläkeläiset
Ruoveden Seniorit

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Ikkala avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti
osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2§

Ikämessu-hanke syksyllä 2018
Puheenjohtaja esitti esityslistaan muutosta vierailijan aikataulusta
johtuen ja antoi puheenvuoron yrityskoordinaattori Kaisa Vanhalalle,
joka kertoi, että myös Virroille ollaan järjestämässä ikämessua. Kaisa on
ottanut tehtäväkseen messujen suunnittelun ja voi olla apuna myös
Ruovedellä.
04.06. on pidetty ensimmäinen messujen suunnittelukokous:
Ikämessut pidettäisiin ajalla 6.–7.10.
Ruoveden yhtenäiskoululla messut olisivat 6.10. klo 10.00–16.00 ja
Virtain liikuntahallilla 7.10. klo 10.00–16.00.
Esitykset ja puheet olisivat klo 11.00–15.00 välillä.

Kaisa Vanhala kertoi, että molempiin kuntiin on mietitty vetovoimaista
esiintyjää, mutta esiintymispalkkiot ovat niin suuria, ettei siihen ole
mahdollisuutta.
Messutapahtumassa on ajatuksena, että se olisi kaikkien tapahtuma,
myös nuoret osallistuisivat tapahtumaan. Yhteistyötä on suunniteltu
TREDUN ja SASKYN kanssa. Myös mietittiin MERIKANTO-OPISTON mukaan tuloa messutapahtumaan.
Palvelutuottajien olisi mahdollista tulla esittelemään tuotteitaan ja
palveluitaan ilman maksua. Lisäksi tavoitteena on, että virtolaiset
tulisivat Ruovedelle messutapahtumaan ja taas päinvastoin ruovesiläiset
Virroille.
Kaisa Vanhala on laatimassa messukirjettä palveluntuottajille. Päätettiin,
että hän toimisi myös yhdyshenkilönä Ruovedellä järjestettävien
messujen osalta.
Sovittiin, että syyskuun alussa kokoonnutaan suunnittelemaan messuja.
Silloin jo tiedetään, kuinka paljon palvelutuottajia on ilmoittautunut
messutapahtumaan.
3§

Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Läsnäolijat on kirjattu ylös ja kokous todettu päätösvaltaiseksi.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja esitti edellisen kokouksen pöytäkirjan. Vanhusneuvostolla
ei huomautettavaa pöytäkirjan sisällöstä.

5§

Ikäihmisten kesätapahtuman järjestäminen Pyynikkilään
elokuusssa
Ikäihmisten kesätapahtuma pidetään keskiviikkona 08.08. Pyynikkilässä.
Keskusteltiin kuljetusten järjestämisistä Pyynikkilään. Todettiin, että
yhteiskuljetusten järjestäminen on varsin haasteellista. Sovittiin, että
vanhusneuvoston jäsenet ottavat yhteyttä kyläyhdistyksiin, jotka
selvittäisivät oman kylänsä kuljetustarpeita ja järjestäisivät kimppakyytejä.
Salme Lehtonen organisoi yhteiskuljetusta Jäminkipohjasta kirkonkylän
kautta Pyynikkilään ja takaisin.
Sovittiin, että 01.08. ilmestyvään paikallislehteen laitetaan maksullinen
ilmoitus ja viikkoa aikaisemmin pyydetään lehteä tekemään juttu
tapahtumasta. Asiasta toimittajaan ottavat yhteyttä Sinikka Jokinen,
Jouko Kujanpää ja Salme Lehtonen ja puheenjohtaja Timo Ikkala.

Mainoksia jaetaan kauppoihin, terveyskeskukseen jne. Lisäksi sihteeri
kertoo tapahtumasta Kotirantaan, Harjukotiin ja Honkalakotiin.
Pyynikkilä on vuokrattu ko. päiväksi. Tarjoilun osalta sovittiin, että
Rämingin Martat järjestävät kahvituksen ja makkaroiden grillauksen.
Ohjelman juontajaksi on lupautunut Harri Tastula. Seppo Heikkonen
sekä Eläkeliiton Laulukööri on lupautunut esiintymään. Sovittiin, että
sihteeri kysyy vielä Sulo Simosen ja Anne Hackmanin mahdollisuutta
tulla esiintymään. Vanhusneuvoston jäsenet toivoivat kuulevansa Kansa
vastaan Kansa-näytelmän lauluesityksiä uudelleen.

8§

Muut esille tulevat asiat
Sovittiin, että vanhusneuvoston pöytäkirjat laitetaan myös nettiin
nähtäväksi.
Puheenjohtaja luki Vanhustyön keskusliiton lähettämän kirjeen valtakunnallisen Vanhustenpäivän ja viikon vietosta lokakuun ensimmäisellä viikolla. Päätettiin tilata lisää 20 kappaletta Vanhusten viikon
teemalehteä ja julisteita.

9§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. Seuraava kokous pidetään
syyskuun alussa. Päivämäärä sovitaan myöhemmin.

_____________________
Timo Ikkala
puheenjohtaja

________________________
Tiina Maunu
sihteeri

