
VANHUSNEUVOSTO      PÖYTÄKIRJA 2/2018 

 

 

RUOVEDEN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 

 

Aika:   6.4.2018 klo 14.00–16.25 

 

Paikka: Honkalakoti, kabinetti 

 

 

Paikalla 
  Ikkala Timo, pj  kunnanhallituksen edustaja 

  Harsu Timo   Ruoveden Eläkkeensaajat 

  Karilainen Kyösti  Ruoveden Eläkeliitto 

  Korppoo Helena  Ruoveden Sotaveteraanit 

  Kivimäki Olli  Muroleen-Teiskon Eläkeläiset 

  Lehtonen Salme  kunnanhallituksen edustaja 

  Maunu Tiina  sihteeri 

  Mäkinen Pauli   

  Pajunen Pirjo           kunnanhallituksen edustaja  

  Pohjonen Eeva  Ruoveden Omaishoitajat ja Läheiset ry 

  Pusa Raimo   Ruoveden Sotainvalidit 

  Syrjänen Raija  Ruoveden Kristilliset Eläkeläiset 

  Virkajärvi Eila  Ruoveden Seniorit 

 

 

1§  Kokouksen avaus 

   

  Puheenjohtaja Timo Ikkala avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti  

  osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. 

   

 

2§  Tutustuminen Voimaa Vanhuuteen -hankkeeseen, esittelijä Jukka 

  Majala  
 

  Puheenjohtaja esitti esityslistaan muutosta vierailijan aikataulusta  

  johtuen ja toivotti tervetulleeksi Jukka Majalan, joka selvitti   

  vanhusneuvoston jäsenille Voimaa vanhuuten -hanketta. 

 

  Valtakunnallinen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikunta- 

  ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään  

  heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja   

  elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Tavoitteena on ihmisten   

  liikkumattomuuden vähentäminen. Hankkeen tavoitteena on saada  



  passiiviset ihmiset aktivoitua liikkumaan. Liikunta lisää hyvinvointia ja 

  ennaltaehkäisee sairauksia. Tavoitteena on kehittää ja lisätä iäkkäille  

  tarkoitettua liikuntaneuvontaa, lihasvoima- ja tasapainosisältöistä  

  ohjattua liikuntaa sekä arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua.  

  Eläkeläisjärjestöillä on merkittävä rooli tässä työssä. Tavoitteena on  

  syksyllä koota, mitä kaikkea liikuntaa on tarjolla eri yhdistyksissä ja  

  laatia niistä esittelyopas. 

  Tavoitteena on myös kouluttaa vertaisohjaajia, jotka voisivat puolestaan 

  koulutta muita vertaisohjaajiksi. Syksyllä järjestetään heille koulutusta. 

  Tarkoitus on syksyllä järjestää ns. liikuntaraati eli seuraparlamentti, joka 

  kokoontuisi pari kertaa vuodessa ja tavoitteena on saada kaikkia  

  vauvasta vaariin mukaan liikkumaan.  

  Urheilukeskuksen lähelle on suunnitteilla lähiliikuntapaikka, jota voisi 

  eri-ikäiset ihmiset hyödyntää aamusta iltaa. 
 

 

 

 

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§  Tutustuminen IKÄNEUVO-hankkeeseen, esittelijänä Hanna-Leena 

  Simonen 
   

  Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi toisen vierailijan Hanna-Leena  

  Simosen tervetulleeksi. 

  Vastaava asiakasohjaaja Hanna-Leena Simonen kertoi IKÄNEUVO- 

  hankkeesta, jossa kehitetään Pirkanmaalle yhteinen ikääntyneiden  

  neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli. Hanke toteutetaan  

  marraskuussa 2016 - lokakuussa 2018. Sosiaali- ja terveysministeriö on 

  myöntänyt Ikäneuvolle varoja hallituksen kärkihankkeesta "Kehitetään 

  ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa"  

  Ikäneuvo-hankkeen alla on useampi käytännön kokeilu, joista suurin ja 

  pisimmällä oleva on maakunnallinen neuvontapuhelin. Käytännön  

  kokeilun avulla kerätään kokemuksia ja saadaan juurrutettua   

  maakunnallinen malli.  
 

  Puhelinpalvelussa tehdään alustava palvelutarpeen arviointi, ja jos  



  näyttää siltä, että tarvitaan syvällisempää arviointia, niin asiakkaalle  

  järjestetään seuraavan käytännön kokeilun eli maakunnallisen   

  asiakasohjauksen kautta laaja-alaisempi palvelutarpeen selvittäminen 

  kotikäyntinä. 

  Kokeilun tarkoituksena on tehdä jatkossa yhteisin tavoin ja työkaluin 

  ikäihmisten asiakasohjaus koko Pirkanmaalla. 

  Hankkeessa yhtenä käytännön kokeiluna ovat myös lähitorit, jotka  

  ovat matalan kynnyksen  pisteitä, joissa keskustellaan, kahvitellaan ja 

  tutustutaan, annetaan neuvontaa ja ohjausta ikäihmisille. 

  Mukana hankkeessa on kaikki Pirkanmaan kunnat lukuun ottamatta  

  Mänttä-Vilppulaa, Juupajokea ja Parkanoa. 

  Hankkeessa raportoidaan kuinka paljon asiakasohjauksessa on ollut  

  asiakkaita, kuinka paljon on ollut puhelineuvontaa jne. 

 

6§  Lausunto vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten   

  kuljetuspalvelujen yhteishankinnasta 
 

  Vanhusneuvosto keskusteli asiasta aktiivisesti. Osa vanhusneuvoston  

  jäsenistä oli ollut kuuntelemassa maaliskuussa järjestettyä Tuomi  

  Logistiikka -esittelyä vanhainkodilla. Lisäksi Ville Happoselta oli saatu 

  yritysvaikuttaavuuden arviointi. Oltiin huolissaan paikallisten   

           taksiautoilijoiden puolesta, nykyisiin taksipalveluihin on oltu tyytyväisiä. 

  Autoilijat ovat olleet palvelualttiita ja auttaneet ikäihmisiä monin tavoin. 

  Huoli oli myös saadaanko taksipalveluita enää omalla äidinkielellä.  

 

  Kun uusi taksilaki astuu voimaan 1.7.2018, taksimatkojen hinta-  

  sääntely poistuu. Tällöin sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain  

  mukaiset kuljetukset tulee kilpailuttaa. Tämä tapahtuu joko kaupungin 

  omana toimintana tai ostopalveluna. Tuomi Logistiikka on tarjonnut  

  palveluitaan perusturvalautakunnalle ja lautakunta on halunnut  

  vanhusneuvostolta kannanottoa. 

 

  Päätettiin, ettei laadita yhteistä lausuntoa Virtain vanhusneuvoston  

  kanssa, vaan annetaan oma lausunto perusturvalautakunnalle, jossa  

  erityisesti painotetaan taksipalvelujen saatavuutta ja laadun säilymistä. 

 

7§               Kesätapahtuman järjestäminen yhdessä Virtain vanhusneuvoston 

  kanssa 

 

  Kesätapahtumasta keskusteltiin ja todettiin, että Virtain hiekkaranta on 

  kaukana ja päätettiin perustaa oma kesätapahtuma, johon haetaan  

  toiminta-avustusta. 

 



  Samalla keskusteltiin ikämessujen järjestämisestä vanhusten viikolla  

  lokakuussa. Päätettiin perustaa työryhmä asiaa suunnittelemaan.  

  Työryhmään valittiin Pirjo Pajunen, Salme Lehtonen ja Hanna-Leena 

  Simonen. Päätettiin hakea toiminta-avustusta myös tähän. 

 

 

8§  Muut esille tulevat asiat 

 

  Helena Korppoo totesi, että vanhusneuvosto on hyvin vaikeasti löy- 

  dettävissä Ruoveden kunnan sivuilta. Helpommin löytyisi palvelujen alta 

  missä myös esitellään Virtain vanhusneuvosto. Asia on luvattu korjata. 

 

  Tutustuttiin Ruoveden väestötilanteeseen ja erilaisten palvelujen piirissä 

  olevien ikäihmisten osuuksiin. 

 

 

  Päätettiin lähteä toukokuussa viikolla 21 tutustumaan uuteen Virtain  

  tehostetun palveluasumisen yksikköön Vihriälään, jonne osastonhoitaja 

  on toivottanut tervetulleeksi. Sihteeri selvittää tutustumisajankohdan.  

 

9§  Kokouksen päättäminen 

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.  

 

 

 

 

 

  _____________________  ________________________ 

  Timo Ikkala     Tiina Maunu 

  Puheenjohtaja    Sihteeri  

  

 


