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Ruoveden Kokoomus ry:n toimintakertomus 2017 
 
 
HALLINTO 
Ruoveden Kokoomus ry:n puheenjohtajana on toiminut Timo Lohipuro, varapuheenjohtajana Marko Kivi, 
taloudenhoitajana Irja Kärkelä  ja vaalipäällikkönä sekä sihteerinä  Juhani Sillanpää (21.6.2017 saakka). 
Sillanpään loikattua Keskustaan sihteerinä jatkoi Janne Lahtinen. Muina hallituksen jäseninä olivat Mervi 
Härkönen, Timo Ikkala, Matti Korppoo ja Virve Marttila. Hallitus kokoontui yhteensä 8 kertaa. 
 
Marko Kivi toimi kunnanvaltuuston puheenjohtajana ja Antti Moisio valtuustoryhmän puheenjohtajana kunnes 
uusi valtuusto kokoontui ensimmäisen kerran kuntavaalien jälkeen 12.6.2017. Kokous valitsi uudeksi 
kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Antti Moision ja Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana aloitti 
Marko Kivi.  
 
Kunnallistoimikunta ei kokoontunut virallisesti ennen valtuuston kokouksia. Niinpä syyskokouksessa 
keskusteltiin mahdollisuudesta kutsua koko valtuustoryhmä hallituksen kokouksiin, jotka pyrittäisiin 
järjestämään siten, että siellä voidaan käsitellä tulevan kunnanvaltuuston kokousasiat. Samalla valtuustoryhmä 
saa tietoa muistakin ajankohtaisista asioista. 
 

YHDISTYS JA TILINPÄÄTÖS 
Vuonna 1920 perustetun Ruoveden Kokoomus ry:n jäsenmäärä oli 48 vuonna 2017. Yhdistyksen kevätkokous 
pidettiin Honkalassa 27.3.2017, johon osallistui 7 henkeä. Valtuuston puheenjohtaja Marko Kivi piti 
tilannekatsauksen kunnan viranhaltijatilanteesta sekä tulevista kuntavaalien asetelmista. Vahvistettiin 
67,25€:n positiivinen tilinpäätös ja 1495,86€ tase. 
 
Syyskokous pidettiin Honkalan takkahuoneessa 20.11.2017. Paikalla oli 7 jäsentä. Vahvistettiin 5€ jäsenmaksu 
paikallisyhdistykselle ja hyväksyttiin 650€ alijäämäinen talousarvio vuodelle 2018. Puheenjohtajaksi valittiin 
jatkamaan Timo Lohipuro. Myös syksyn hallitus jatkaa samassa kokoonpanossa: Mervi Härkönen, Timo Ikkala, 
Marko Kivi, Matti Korppoo, Irja Kärkelä, Janne Lahtinen ja Virve Marttila. 
 

KUNTAVAALIT 2017 
Kuntavaalit pidettiin 9.4.2017. Ruoveden valtuustopaikat vähenivät 27->21, mutta Kokoomus säilytti silti 
ainoana kaikki paikkansa ollen vaalien suurin voittaja. Kokoomuksen kannatus Ruovedellä oli 24,5%, äänimäärä 
nousi ainoana puolueena 15 kappaleella ja saimme 6 valtuutettua. Keskusta säilytti kuitenkin suurimman 
puolueen aseman 7 valtuutetullaan. 
 
Antti Moisio valittiin valtuuston puheenjohtajaksi ja Marko Kivi hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lautakuntien 
puheenjohtajuuksia onnistuttiin neuvottelemaan ainoastaan uuteen elinvoimalautakuntaan Matti Korppoolle. 
 

EDUSTUS KOKOOMUKSEN TOIMINNASSA 
Virtain Marttisessa järjestettiin kuntavaaliehdokkaiden luentoilta, johon osallistuivat Timo Lohipuro, Timo 
Ikkala ja Mervi Härkönen. Timo Lohipuro osallistui myös puheenjohtajapäiville 28.1. Tampereen UKK-
instituutilla. Seija ja Timo Ikkala olivat Kokoomuksen vaaliristeilyllä 4.-5.2., mutta piirin kevätkokouksessa ei 
ollut edustusta Ruovedeltä. Piirin syyskokouksessa 28.11. paikalla Ruoveden edustajina olivat Timo Lohipuro ja 
Timo Ikkala. Varajäsen Marko Kivi osallistui kaksi kertaa piirihallituksen kokoukseen. Timo Ikkala on jatkanut 
maaseutuvaltuuskunnan toiminnassa. 
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YHTEISTOIMINTA 
Ylä-Pirkanmaan aluekokous pidettiin Mäntässä 14.11. Paikalla oli piirin puheenjohtajan Leena Kostiaisen 
johdolla osallistujia ainakin Mänttä-Vilppulasta, Virroilta, Ruovedeltä, Ylöjärveltä ja Pälkäneeltä, yhteensä 12 
henkeä. Ruovedeltä paikalla olivat Timo Lohipuro, Timo Ikkala ja Janne Lahtinen. Keskusteltiin kuinka uusien 
valtuustojen toiminta on lähtenyt käyntiin, tulevista maakuntavaaleista ja muista ajankohtaisista poliittisista 
asioista.  
 
Yhteistyö muiden puolueiden kanssa on toiminut kohtuullisen hyvin vaikkakin vaalien jälkeen Keskustalle oli 
vaikea hyväksyä valtuuston päätöstä valita lautamieheksi Kokoomuksen Virve Marttila Keskustan ehdokkaan 
sijaan. Sote-asioissa Kokoomuksen on ollut vaikea löytää yhteistä linjaa muiden puolueiden kanssa. Vastaavasti 
elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Matti Korppoo on saanut kiitosta toiminnastaan yli puoluerajojen. 
Valtuustojen ja lautakuntien jäsenet sekä virkamiehet olivat Tarjanne-risteilyllä valtuuston kokouksen jälkeen 
29.5. 
 

RUOVEDEN KUNTAPOLITIIKKA 
Heikosti toimineet Sote-palvelut olivat suurin ongelma ja puheenaihe tänäkin vuonna Ruovedellä. Keiturin 
Sote Oy ulkoisti kilpailutuksen jälkeen poliklinikoiden päivystyksen Attendolle. Loppuvuodesta aloitettiin 
neuvotella Keiturin Soten osakkeiden (40%) ostosta ja osakassopimuksesta Virtain kanssa. Myös uuden 
päiväkodin rakentamisselvitykset käynnistettiin vuoden 2017 aikana. 
 
Rantaosayleiskaavan 1.osan valitukset hylättiin KHO:n päätöksellä 20.7.2017 ja kunnanvaltuusto vahvisti sen 
kokouksessaan 21.8. Näin koko Ruoveden rantaosayleiskaava on lainvoimainen ja kunta voi laskuttaa puolet 
kaavan valmistelukuluista kaikkien kolmen osan maanomistajilta saadun hyödyn suhteessa. 
 
Sivistystoimenjohtaja erosi 8.3. ja uusi johtaja Aila Luikku aloitti virassa 21.8. Myös elinkeinoasiamies erosi, 
mutta tilalle ei valittu uutta vaan tehtäviä jaettiin ja palkattiin määräaikaiseksi kehityspäälliköksi Sirkku Mäkelä, 
joka hoitaa esimerkiksi Ruoveden kylien isoja valokuituhankkeita. Jo yli 500 taloutta on tehnyt niihin sitovan 
kuitusopimuksen. Virkavapaalla ollut yhdyskuntatekniikan päällikkö Juha Stenberg irtisanoutui ja tilalle valittiin 
vs. päällikkö Satu Rask, mutta hänen kieltäydyttyä tehtävästä, uudeksi päälliköksi nousi varasijalta Stefan 
Hirvelä. 
 
Uusi hallintosääntö hyväksyttiin kesän aluksi, uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa ja syksyllä 
käynnistettiin kuntastrategian valmistelu vuosille 2017-2021. 
 

MUU TOIMINTA 
Sauli Niinistön kannattajakortteja kerättiin aktiivisesti yhdistyksen jäsenten toimesta kesän tapahtumien 
yhteydessä kuten esimerkiksi Visuveden teollisuusalueen markkinoilla 9.-10.6. ja Noitakäräjien torilla 8.7. 
Kortteja kertyi yli 500 kappaletta. Yhdistyksen hallitus kokoontui epävirallisesti ruokailemaan laivarannan 
rantaravintolaan 13.7. 


