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Vanhusneuvoston kokous 5/2022 
 
Aika  Tiistai 15.11.2022, kello 9.00–11.10 
  
Paikka Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä Juhani Liimatta, Ruokolahden Eläkkeensaajat ry, kh:n edustaja 
 Asta Tuomainen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys 
 Leila Inkinen, Ruokolahden Sydänyhdistys ry 
 Helka Pitkänen, Ruokolahden Sotaveteraanit ry 
 Riitta Luume, Ruokolahden seurakunta 
 Jesse Kotiranta, hyvinvointiluotsi 
 Taina Miesperä, Eksote, asiantuntijajäsen 

Sari Hokkanen, projektipäällikkö Ikäystävällinen Etelä-Karjala -
hanke 
Milla Ahonpää, geronomiopiskelija, klo 9.00–10.00 

 
Poissa Leila Pyykkö, Ruokolahden Kristilliset Eläkeläiset ry 
  
Puheenjohtaja Juhani Liimatta 
  
Sihteeri Marketta Paananen, palvelusihteeri 
  
33 § Kokouksen avaus  
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Leila Inkinen ja Helka Pitkänen. 
 
Neuvosto Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Inkinen ja Helka Pitkänen. 
 
  
35 § Opinnäytetyön esittely / geronomiopiskelija Milla Ahonpää 
 
 Geronomiopiskelija Milla Ahonpää on lähettänyt kuntaan esityksen tehdä Ruo-

kolahdella opinnäytetyön ”Eläkkeelle jäävien tietopaketti”. Hänellä on ajatuk-
sena koota opas eläkkeelle jäämisen tuomista muutoksista sekä tietoa kunnan 
ja lähialueiden tarjoamasta tekemisestä ikääntyneille. Tietopaketin tavoitteena 
olisi lisätä eläkkeelle jäävien osallisuutta, jotta elämä voisi jatkua aktiivisena töi-
den loputtuakin.  

 
 Vanhusneuvostoa on esitetty yhteistyökumppaniksi. 
 
 Milla Ahonpää esittelee kokouksessa tähän mennessä syntyneitä suunnitelmia 

ja ideoita.  
 

”Kaikki ideat ja ehdotukset ovat lämpimästi tervetulleita, sillä opinnäytetyö on 
nyt suunnitteluvaiheessa.” 

 
Neuvosto Kuultiin Milla Ahonpään selvitys opinnäytetyön sisällöstä ja tavoitteista. 

Neuvosto pitää ”Eläkkeelle jäävien tietopakettia” tarpeellisena ja myös jatkossa 
hyödynnettävänä. 
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36 § Vanhusneuvosoton talousarvio 2023 
  
 Ruokolahden kunnan vuoden 2023 talousarvio vahvistetaan kunnanvaltuuston 

kokouksessa 13.12.2022. 
 
 Vanhusneuvostolle jaetaan kokouskutsun mukana sihteerin laatima vanhusneu-

voston talousarvioesitysluonnos. 
 
Neuvosto  Hyväksyttiin. 
 
 
37 § Tiedote vanhusneuvostolle 
 
 Vanhusneuvostolle osoitettu tiedote 30.10.2022, Kirsti Kurppa ja Pirkko Pellinen 
 

”Haluamme aloittaa vanhusten iltapäivätoiminnan vuoden 2023 alussa. Toinen 
meistä on toiminut vanhusten päivätoiminnan parissa useita vuosia. Toiminta 
sisältää askartelua, muisti- ja lihasjumppaa, erilaisia pelejä, ulkoilua, kahvittelua 
vapaan keskustelun lomassa. Vierailijoita pyydetään esim. päiväkotilapsia, seu-
rakunnan ehtoollishartaus ym. Ryhmäkoko maksimissaan 10 henkilöä. Kerho 
kokoontuu joka toinen viikko noin 3–4 tuntia kerrallaan, lukuun ottamatta kesä- 
ja heinäkuuta. Ruokolahden seurakunta antaa tilat kerhohuone Kompassista. 
 
Toivomme, että tämä iltapäivätoiminnan aloitus tammikuussa mahdollistuisi ja 
saisi teiltä kannatusta.” 

 
Neuvosto Vanhusneuvosto piti kannatettavana edellä kuvatun toiminnan aloittamista ko-

keiluna vuonna 2023. 
 
 
38 § Muut esille tulevat asiat / tiedoksi neuvostolle  
 

- Miina Sillanpään säätiön Voimaa ikämiesten arkeen- keskustelukerhon toi-
minta alkaa Elvinkulmassa perjantai aamupäivisin Pentti Tourulan vetä-
mänä 

- alueellisen vanhusneuvoston järjestäytymiskokous pidetään 2.12.2022, 
Ruokolahden edustajana on vanhusneuvoston puheenjohtaja Juhani Lii-
matta 

- vanhustenviikon tapahtumista samoin kuin Elvinkulmaan järjestystä ruokai-
lusta on saatu myönteistä palautetta 

- merkittiin tiedoksi Ikäystävällinen Ruokolahti-hankkeessa meneillään olevat 
suunnitelmat muistireitin ja palveluasuntojen rakentamisesta. 

 
39 § Seuraava kokous 
 

Vanhusneuvoston seuraava kokous pidetään helmikuussa 2023. Päivä tarken-
tuu lähempänä. 
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty xx.11.2022 
 
 
Juhani Liimatta  Marketta Paananen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
Leila Inkinen   Helka Pitkänen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

  


