VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2019

RUOVEDEN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika:

8.2.2019 klo 14.00–16.15

Paikka:

Honkalakoti, kabinetti

Paikalla
Ikkala Timo, pj
Harsu Timo
Jokinen Sinikka
Karilainen Kyösti
Korppoo Helena
Kujanpää Jouko
Lehtonen Salme
Maunu Tiina
Pohjonen Eeva
Pusa Raimo
Syrjänen Raija
Virkajärvi Eila

1§

kunnanhallituksen edustaja
Ruoveden Eläkkeensaajat
kunnanhallituksen edustaja
Ruoveden Eläkeliitto
Ruoveden Sotaveteraanit
Muroleen-Teiskon Eläkeläiset
kunnanhallituksen edustaja
sihteeri
Ruoveden Omaishoitajat ja Läheiset ry
Ruoveden Sotainvalidit
Ruoveden Kristilliset
Ruoveden Seniorit

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Ikkala avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti
osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2§

Hallintojohtaja Riku Rekosen vierailu vanhusneuvostossa
Puheenjohtaja toivotti hallintojohtajan tervetulleeksi. Alkutervehdysten
jälkeen hallintojohtaja kertoi lyhyesti itsestään ja sitten Ruoveden
kunnan kuulumisia pohjana Ruoveden kunnan strategia. Strategia
ohjaa toimintaa. Perusasiat ja -toiminnot tulee olla kunnossa. Tavoitteena
hyvän arjen elämä. Keskeistä on hyvä asuinympäristö ja hyvinvointi.
Talouden tulee olla myös tasapainossa. Kehittämisohjelmissa on keskeisinä ennaltaehkäisevät toiminnat. Esimerkkinä hän mainitsi Voimaa
vanhuuten -projektin, johon Ruovesi on lähtenyt mukaan.
Talousarvio viime vuonna tulee olemaan alijäämäinen ja taloushaaste
tälle vuodelle on erittäin kova, kaikessa tulee toimia kustannustehokkaasti.

Sote-palvelut on tällä hetkellä ennallaan. Valtioneuvosto päätti, että Ruoveden tulee jatkaa yhteistyössä Virtain kanssa. Nyt on tärkeää palvelujen
varmistaminen ja tasapuolisuus. Lääkäripula terveyskeskuksissa on
valtakunnallinen ongelma.
Kuntamarkkinointia jatketaan edelleen. Ruovesi näyttäytyy ulospäin
vireänä ja toimivana kuntana. Haasteiden keskellä on paljon positiiivisia
asioita. Hallintojohtajan mielestä Ruoveden asiat on kuitenkin suhteellisen hyvin hänen verratessa niitä tuntemiinsa verrokkikuntiin.
Esityksen jälkeen oli kysymysten ja keskustelun vuoro. Vanhusneuvostossa oli huoli Honkalan uima-altaan tulevaisuudesta. Hallintojohtaja
kertoi, että kunnan laitosmiehet on juuri koulutettu altaan huoltotehtäviin
ja että aina ei voi ajatella pelkästään euroja kannattavuutta ajatellen.
Keskusteltiin alhaisista syntyvyysluvuista. Tällä hetkellä syntyvyys on
20–30 vuodessa. Vanhusneuvostossa todettiin, että uusi päiväkoti voisi
olla osaltaan vaikuttamassa lapsiperheiden muuttoon Ruovedelle.
Lopuksi keskusteltiin vanhusneuvoston asemasta ja vaikuttamisen
mahdollisuuksista. Vanhusneuvostolla ei ole päätäntävaltaa, mutta se
voi antaa lausuntoja. Hallintojohtaja lupasi viedä viestiä kunnan
johtoryhmään, että vanhusneuvosto toivoo tiiviimpää yhteistyötä.
Vanhusneuvoston nettosivuja on nyt korjattu, mutta mobiilista on
edelleen vaikea löytää vanhusneuvoston sivuja ja pöytäkirjoja.
Hallintojohtaja lupasi myös selvitellä tätä asiaa.
3§

Sihteerin valinta
Nykyisen sihteerin jäädessä eläkkeelle vanhusneuvosto tarvitsee uuden
sihteerin. Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvostolle sihteerin.
Hallintojohtaja ottaa asian esille seuraavassa kunnanhallituksessa 18.2.

4§

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

5§

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

6§

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Käsiteltiin tämän vuoden toimintasuunnitelmaluonnosta. Pohdittiin
yleisötilaisuuksien järjestämistä. Päätettiin järjestää kesätapahtuma
jälleen Pyynnikkilässä. Toivottiin että siitä tulisi jokavuotinen perinne.

Toinen tapahtuma olisi informatiivisempi. Aiheita voisi olla useampi,
edunvalvontavaltuustuksen lisäksi voisi aiheina olla Voimaa vanhuuteen
- hanke ja turvallisuus. Valmistellaan myöhemmin tarkemmin
yleisötilaisuutta. Toimintasuunnitelma 2019 on liitteenä.
7§

Tuen hakeminen Yhteisöllinen Ruovesi -avustuksista
Päätettiin hakea avustusta yleisötapahtumien järjestämiseksi. Sihteeri
valmistelee avustushakemuksen lopulliseen muotoon ja toimittaa sen
kuntaan.

7§

Yhteenveto vanhusneuvoston viime vuoden toiminnasta
Luettiiin yhteenveto viime vuoden toiminnasta ja hyväksyttiin se.

8§

Muut esille tulevat asiat
Palvelupuhelinnumeroluetteloa on kaivattu. Suunniteltiin luettelo
laaditun luonnoksen pohjalta.
Todettiin, että on hyvä asia, että hallintojohtaja lupasi viedä vanhusneuvoston asiaa eteenpäin. Lähetetään hänelle vielä vanhusneuvoston toimintasääntö ja toimintasuunnitelma 2019.
Mutta jokaisen vanhusneuvoston jäsenenkin tulisi myös seurata kunnassa tehtyjä päätöksiä ja lukea pöytäkirjoja netistä sekä oltava aktiivinen
toimien yhdyshenkilönä omille järjestöille.
Puheenjohtaja ilmoitti, että K-marketin viereiseen liiketilaan tulee
paikka, jossa järjestöt voivat kokoontua. Ko. tilan esittelytilaisuus
järjestetään paikan päällä 19.02. klo 17.00 (ritva.leijala@keiturinsote.fi,
puh 044-7151240).
Rimo Pusa kertoi, että järjestysmiehistä on ollut kova pula Ruovedelle, mutta lähiaikoina on tulossa järjestysmieskurssi, joten kannattaa
seurata ilmoituksia.
Sinikka Jokinen palasi sotekuljetusasiaan, toiminnassa on edelleen
hankaluuksia.

9§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15. Seuraava kokous suunniteltiin
pidettäväksi huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Tarkempi aika selviää
myöhemmin.

Timo Ikkala
Puheenjohtaja

Tiina Maunu
Sihteeri

