
VANHUSNEUVOSTO      PÖYTÄKIRJA 1/2018 

 

 

RUOVEDEN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 

 

Aika:   12.1.2018 klo 14.00–16.00 

 

Paikka: Honkalakoti, takkahuone 

 

 

Paikalla 

  Ikkala Timo, pj  kunnanhallituksen edustaja 

  Jokinen Sinikka           kunnanhallituksen edustaja  

  Harsu Timo   Ruoveden Eläkkeensaajat 

  Karilainen Kyösti  Ruoveden Eläkeliitto 

  Korppoo Helena  Ruoveden Sotaveteraanit 

  Kujanpää Jouko  Muroleen-Teiskon Eläkeläiset 

  Lehtimäki Marika  palvelupäällikkö, ikääntyvien palvelut 

  Lehtonen Salme  kunnanhallituksen edustaja 

  Maunu Tiina  sihteeri 

  Pusa Raimo   Ruoveden Sotainvalidit 

  Syrjänen Raija  Ruoveden Kristilliset Eläkeläiset 

 

 

 

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§  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

 

  Puheenjohtaja esitti edellisen kokouksen pöytäkirjan. Vanhusneuvostolla 

  ei huomautettavaa pöytäkirjan sisällöstä. 

 

 

 

 



4§  Uuden vanhusneuvoston jäsenten esittäytyminen ja vanhusneuvoston 

  toimintasäännön esittäminen 

 

  Paikalla olleet vanhusneuvoston jäsenet esittäytyivät. Vanhusneuvostoon 

  kuuluu vielä Eila Virkajärvi Ruoveden Senioreista.   

  Omaishoitajat ja läheiset -yhdistyksen ja Ruoveden Sotaveteraanien  

  valitsemat varsinaiset jäsenet Salme Lehtonen ja Timo Ikkala on valittu 

  kunnan edustajiksi, joten nämä järjestöt valinnevat uudet jäsenet  

  vanhusneuvostoon. 

 

  Marika Lehtimäki esitteli uudelleen laaditun toimintasäännön vanhus- 

  neuvostolle. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja päätettiin, että jäsenet 

  omissa järjestöissään esittelevät toimintasäännön, jossa selvitetään 

  vanhusneuvoston tarkoitusta ja tehtäviä. 

 

5§  Vanhusneuvoston puheenjohtajan valinta 

 

  Ennen valintaa päätettiin, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  

  valitaan kahdeksi toimikaudeksi ja varapuheenjohtaja siirtyy toisen toi- 

  mikauden jälkeen puheenjohtajan tehtäviin. 

 

  Puheenjohtajaksi keskustelun jälkeen valittiin yksimielisesti Timo  

  Ikkala. 

 

 

6§  Varapuheenjohtajan valinta 

 

  Varapuheenjohtajaksi keskustelun jälkeen valittiin yksimielisesti Kyös- 

  ti Karilainen. 

      

 

7§  Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

 

  Esiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Päätettiin, että pidetään 

  kaksi kokousta kevätkaudella ja kaksi syyskaudella. Seuraava kokous on 

  huhtikuussa ja mahdollisia aiheita tällöin voisi olla Voimaa vanhuuten  

                    -hankkeen ja Ikäneuvo-hankkeen esittelyt. Toukokuuhun suunniteltiin 

  tutustumiskäyntiä Virroilla Vihriälä-kotiin. Syyskuu ja marraskuu ovat 

  kokouskuukausia, päivämäärät selviävät myöhemmin.  

 

 

 

 

 

 



8§                 Muut asiat 

 

  Keskusteltiin lääkäripalveluista. Vanhusneuvosto on huolissaan nykyi- 

  sestä lääkäritilanteesta: lääkäriaikoja ei aina saa Ruoveden polikli- 

  nikalta, matkustamisia Virroille päivystykseen, usein tulee tilanteita, että 

  Virtain kautta matkustetaan TAYS:iin, lisäksi harmiteltiin lääkäripalvelu-

  jen vähyyttä vanhainkodilla.  

  Poliklinikan hoitajien osaamista ja ammattitaitoa puolestaan kiiteltiin. 

 

  Päätettiin, että Ruoveden nettisivut vanhusneuvoston osalta päivitetään 

  ja laitetaan myös vanhusneuvoston pöytäkirjat sinne luettaviksi 

   

  Keskusteltiin myös yleisötilaisuuden järjestämisestä, joka toisi vanhus-

  neuvostolle myös näkyvyyttä. Ikäneuvo-hankkeen tiimoilta ollaan  

  keväällä suunniteltu messutapahtumaa ikäihmisille jäähallille. Selvite-

  tään, onko vanhusneuvoston mahdollisuuksia osallistua tapahtumaan. 

 

 

9§               Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. Seuraava kokous 6.4. klo  

           14.00 Honkalakodilla 

 

 

 

 

 

  _____________________  ________________________ 

  Timo Ikkala     Tiina Maunu 

  Puheenjohtaja    Sihteeri  

  

 


