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Kevätkokous  

Ruoveden Kokoomus ry:n toimintakertomus 2019  
 
YHDISTYS JA TILINPÄÄTÖS Vuonna 1920 perustetun Ruoveden Kokoomus 
ry:n jäsenmäärä oli 35 vuonna 2019. Jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa 
huolimatta päinvastaisesta tavoitteesta. Yhdistyksen talous on saatu pidettyä 
tasapainossa, mutta jäsenasioiden hoitamisen täytyy jatkossa keskittyä 
paremmin.  

Yhdistyksen kevätkokous, johon osallistui 6 henkilöä, pidettiin Honkalakodin Huldansalin kabinetissa 
17.4.2019. Kokouksessa vahvistettiin toimintakauden ylijäämä 523,62 Euroa  

Syyskokous pidettiin Honkalakodin takkahuoneessa 7.11.2019. Paikalla oli vain 6 henkilöä. Kokouksessa           
vahvistettiin jäsenmaksu 5€ paikallisyhdistykselle ja hyväksyttiin 50€ alijäämäinen talousarvio vuodelle          
2019. Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Marko Kivi ja sihteeriksi Jali Kontuniemi, muut            
hallitusjäsenet pysyvät samoina.  

HALLINTO Ruoveden Kokoomus ry:n puheenjohtajana on toiminut Timo Lohipuro, 
varapuheenjohtajana Marko Kivi, taloudenhoitajana Irja Kärkelä ja sihteerinä Janne Lahtinen. Muina 
hallituksen jäseninä olivat Mervi Härkönen, Timo Ikkala, Matti Korppoo ja Virve Marttila. Hallitus 
kokoontui yhteensä 5 kertaa vuoden aikana.  

Vuoden 2019 lopulla hallituspaikoistaan luopuivat pj. Timo Lohipuro ja Timo Ikkala. Uudeksi hallituksen             
puheenjohtajaksi valittiin Marko Kivi ja uudeksi hallitusjäseneksi Jali Kontuniemi. Uuden hallituksen           
järjestäytymiskokouksessa 5/2019 sihteeriksi valittiin Jali Kontuniemi.  

Marko Kivi on toiminut kunnanvaltuuston puheenjohtajana ja Mervi Härkönen on toiminut Kokoomuksen            
valtuustoryhmän puheenjohtajana sekä kunnanhallituksen varapuheenjohtajana. Kunnanhallituksen      
toisena jäsenenä on toiminut Antti Moisio, jonka varapaikalla on Virve Marttila. Nämä vaihdokset ovat              
tulleet voimaan vaalikauden puolessa välissä. Elinvoimalautakunnan puheenjohtajana jatkaa Matti         
Korppoo.  

Kunnallistoimikunta ei kokoontunut virallisesti ennen valtuuston kokouksia, joten tiedonkulun         
varmistamiseksi on jatkettu hyväksi havaittua tapaa kutsua koko valtuustoryhmä Kokoomuksen          
hallituksen kokouksiin. Näin Kokoomuksen kaikki luottamushenkilöt pysyvät ajan tasalla kunnan ja           
paikallisyhdistyksemme asioista. Lisäksi valtuustoryhmän sisäisen tiedotuksessa on käytetty hyväksi         
whatsapp-ryhmäviestejä. Ulkoisen tiedottamisen välineinä on käytetty omia internetsivuja        
(ruoveden.kokoomus.net) ja Ruovesi-lehteä.  

VUODEN 2019 VAALIT Eduskuntavaaleissa 14.4.2019 Pirkanmaalta valittiin 4 kansanedustajaa, jotka 



olivat Anna-Kaisa Ikonen, Sofia Vikman, Pauli Kiuru ja Arto Satonen sekä varalle Jari Kinnunen. 

 Ruoveden Kokoomus tuki ehdokkaiden toritilaisuuksia keväällä Ruovedellä ja siellä kävivät mm 
ehdokkaat : Ilkka Sasi, Harri Jaskari ja Jari Kinnunen. Juho Ojares kävi parikin kertaa Ruovedellä 
vaalikampanjansa aikana. Pohjois-Pirkanmaalta Kokoomuksen ehdokkaana oli Pirjo Ala-Kaarre, 
kouluttaja, Virrat  

Europarlamenttivaalit 26.5.2019 Pirkanmaalta ei valittu yhtään Kokoomuksen ehdokasta. Kimmo Sasi 
Tampereelta oli ainoa Kokoomuksen ehdokas Pirkanmaalta  

EDUSTUS KOKOOMUKSEN 
TOIMINNASSA  

Timo Ikkala osallistui Pirkanmaan Kokoomuksen 100v-juhliin 6.4. Tampereen Komediateatterissa. Timo 
Ikkala osallistui Kokoomuksen maa- ja metsätalousvaltuuskunnan mukana vierailulle Eduskuntataloon, 
jossa he tapasivat muun muassa puheenjohtaja Petteri Orpon ja useita muita kansanedustajia. Paikalla 
oli ollut myös Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa. Myös Jali Kontuniemi on Kokoomuksen 
maa-ja metsätalousvaltuunnan jäsen.  

Janne Lahtinen ja Timo Ikkala osallistuivat joulukuussa Pirkanmaan Kokoomuksen syyskokoukseen 
11.12, jossa valittiin uusi pj. Aleksi Jäntti ja varapj. Saana Vahvelainen ja Jari Andersson.  

30.10 Pirkanmaan Kokoomus järjesti Virroilla Marttisissa viestintäkoulutuksen, jossa paikalla olivat Timo           
Lohipuro ja Janne Lahtinen. Myös Ylä-Pirkanmaan aluekokous järjestettiin Marttisessa. Siellä paikalla           
olivat Ruoveden Kokoomuksesta Timo Lohipuro, Janne Lahtinen, Timo Ikkala ja Mervi Härkönen  

Kokoomuksen hallituksen, valtuustoryhmän ja toiminnantarkastajien kanssa yhteinen kesäruokailu 10.7 
oli Rantaravintolassa.  

RUOVEDEN KUNTAPOLITIIKKA 

 Sote-asiat ovat vuonna 2019 ollut esillä voimakkaasti. Yhteistyö Virtojen kanssa on jatkunut ja Keiturin 
sote on toimintakunnossa. Tällä hetkellä ei ole näkyvissä muutosta siihen toimintatapaan.  

Attendon Palvelutalo Armas linja-autoaseman vieressä valmistui keväällä 2019, mutta se on pysynyt            
tyhjillään. Kunta myi tontin Attendolle, johon Attendo rakennutti Armaksen, jossa on ikäihmisten            
palveluasumiseen tarkoitetut tilat. Yritys teki aikoinaan investointipäätöksen oman arvionsa perusteella          
palvelutarpeesta. Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisvastuu on Virtain kaupungilla. Virtain          
kaupunki ei ole sitoutunut ostamaan asumispalveluita Armaksesta vaan Ruoveden palveluasumistarpeet          
järjestetään Ruoveden kunnan ja Honkalakoti ry:n tiloissa. Armaksessa on 30 ympärivuorokautista           
hoivan sekä kevyemmän palveluasumisen asukaspaikkaa.  



Ruoveden Leirintäalue Haapasaari on myös puhuttanut kuntapolitiikassa. Ruoveden kunta on saanut           
saaren testamentilla. Ja tällä hetkellä vuokralainen, joka on pitänyt leirintä aluetta on jättänyt vuokransa              
maksamatta ja tilanne on riitautettu. Tällä hetkellä ei ole tietoa kuinka leirintä alue on auki kesällä 2020.  

Uusi päiväkoti on rakenteilla ja pitäisi valmistua 2020 vuoden aikana tai viimeistään keväällä 2021.              
Päiväkodin rakentaminen on kärsinyt isoista vesisateista ja huonosta talvesta. Päiväkodin lähimaastoon           
on rakennettu 2019 pumppirata nuorisolle sekä yhteiskoulun yleisurheilukentän puolelle ulkokuntosali.  

Lisäksi kunta on laittanut myyntiin vanhan puukoulun. Tulevalle vanhalle päiväkodille ollaan mietitty 
tulevaa käyttöä, mutta mitään ei ole lyöty lukkoon.  

Ruoveden kunta vuokrasi Ritoniemen tilayhtymältä Runebergin puistoksi nimetyn alueen Ritoniemen 
vanhan navetan vierestä ja siihen on valmistunut puisto kuntalaisten käyttöön.  

Helvetinkolun tien perusparannus paransi luontomatkailijoiden kulkua Helvetinkolulle. Ja Helvetinjärven 
kansallispuiston kävijämäärä tuplaantui vuodesta 2018. Näin ollen kävijöitä 2019 oli noin 40 000.  

HALLITUKSEN YHTEENVETO VUODESTA 
2019  

Kokoomuksen tavoitteena oli irtaantua Keiturin Sotesta, mutta Valtioneuvostolta tuli päätös, että Ruovesi            
ei voi aloittaa neuvotteluja Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kanssa. Syynä tähän on puitelaki.            
Kummassakaan vaihtoehdossa väestöpohja ei täyty.  

Korkein hallinto-oikeus päätti, että valtioneuvosto sai määrätä Ruoveden kunnan jatkamaan Virtain           
kaupungin kokonaan omistamassa Keiturin Sote Oy:ssä. Syy tähän päätökseen oli, että jos Ruoveden             
kunta eroaa sovitusta toiminta-alueesta, se johtaisi siihen että Virtain kaupunki ei täyttäisi puitelain             
mukaisia velvoitteita.  

Laki velvoittaa pienet kunnat järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdessä siten, että            
väestöpohja on vähintään noin 20 000 asukasta. Ruoveden ja Virtain asukasmäärät jäävät tämän alle.  

Syy Keiturin sotesta eroamiseen perustui taloudellisiin, toiminnallisiin ja sopijapuolten keskinäisen          
luottamuksen puutteisiin perustuviin seikkoihin. Lisäksi Ruoveden kunnan tilinpäätösennusteen vuodelta         
2019 muodostuvan raskaasti alijäämäiseksi ja talouskehityksen jatkuessa kunnan päättyvän         
kriisikunnaksi vuoteen 2021 mennessä.  

Ruoveden Kokoomus teki valtuustoaloitteen 11.11.2019 Kunnanvaltuuston kokouksessa, että kaikki         
Ruoveden alueella sijaitsevat yritykset kontaktoidaan, jotka eivät maksa yhteisöverotuottoja Ruovedelle.          
Kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä kontaktoi kaikki nämä yritykset ja tekee tilanteesta selvityksen, voisiko            
kunta jotenkin palvella yrityksiä paremmin tai toimia niin, että alueella toimivat yritykset olisivat             



ruovesiläisiä.  


