RUOVEDEN KOKOOMUS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012

HALLINTO
Vuonna 1920 perustetun Ruoveden Kokoomus ry:n puheenjohtajana on toiminut Timo Lohipuro,
varapuheenjohtajana Timo Ikkala, vaalipäällikkönä Juhani Sillanpää, sihteerinä ja www-vastaavana
Juhani Sillanpää, taloudenhoitajana Irja Kärkelä, Muina hallituksen jäseninä olivat Kari Tervala,
Jussi Salmi, Kari Kangaspeska, Marko Kivi, Riikka Lassila ja Usko Nieminen.
Riikka Lassila erosi hallituksesta kesken vuotta.
Kokoomus oli Ruoveden poliittisista ryhmistä suurin ja sai kunnanhallituksen puheenjohtajan ja
valtuuston varapuheenjohtajan paikat sekä teknillisen lautakunnan että koulutuslautakunnan
puheenjohtajuudet.
Kunnallistoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Jussi Salmi ja varapuheenjohtajana Kari
Kangaspeska. Kokoukset on pidetty pääsääntöisesti valtuustoa edeltävänä torstaina klo 18.00. Niistä
on ilmoitettu Ruovesi-lehden seurapalstalla. Valtuustoryhmän puheenjohtajana on toiminut Jussi
Salmi. Timo Ikkala toimi kunnanhallituksen puheenjohtajana.
Yhdistyksen kokouksia olivat sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Hallitus kokoontui 9 kertaa.
Irja Kärkelää muistettiin yhdistyksen viirillä kevätkokouksessa.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Kevätkokous pidettiin 19.3.2012 palvelutalo Honkalassa, osallistui 9 henkeä.
Syyskokous palvelutalo Honkalassa 19.11.2012, johon osallistui 13 henkeä. Kokouksessa
keskusteltiin kuntavaaleista sekä mahdollisista lautakuntapaikoista. Hallitukseen valittiin Timo
Ikkala, Mervi Härkönen, Marko Kivi, Matti Korppoo, Irja Kärkelä, Piritta Manninen, Virve
Marttila, Jussi Salmi, Juhani Sillanpää ja Kari Tervala.
JÄSENET
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 82 jäsentä, joista 59 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.
Uusia jäseniä liittyi yhdistykseen vuoden aikana 2 henkeä. Yhdistyksestä erosi 2 jäsentä.
EDUSTUS PUOLUEESSA JA PIIRISSÄ
Puheenjohtaja osallistui puheenjohtajapäiville ja Timo Ikkala Sastamalassa pidettävään piirin
maaseututoimikunnan kokoukseen.
Timo ja Tytti Lohipuro osallistuivat puoluekokoukseen Rovaniemellä kesäkuun alussa.
Timo Ikkala osallistui kokoomuksen maaseutuvaltuuskunnan kokouksiin Eduskunnassa keväällä ja
syksyllä
Ylä-Pirkanmaan aluekokoukseen Ruovedellä 8.11. osallistuivat Timo Lohipuro, Mervi Härkönen,
Irja Kärkelä ja Juhani Sillanpää.
Pirkanmaan kokoomuksen syyskokous 6.11.2012, johon osallistui Timo Lohipuro.
Ympäristötoimikuntaan kuului Juhani Sillanpää. Kokouksia ei ollut yhtään kappaletta.
KOULUTUS
Timo Lohipuro osallistui puheenjohtajien valtakunnalliseen koulutukseen.

TILINPÄÄTÖS
Vuoden tilinpäätös osoittaa tappiota 1274,59 euroa.
KUNTAVAALIT 2012
Puolue säilytti 6 valtuustopaikkaa. Kuntavaaleja varten uusittiin vaaliohjelma ja painettiin Ilvesviesti, joka jaettiin Ruovedellä joka talouteen. Pirkanmaalaiset kansanedustajat Kimmo Sasi, Pauli
Kiuru ja Harri Jaskari olivat tavattavissa S-Marketin edessä parkkipaikalla.
Ministeri Jari Koskinen vieraili Ruovedellä ti 9.10. ja oli Kukkapaikassa tavattavissa runsaan
puolen tunnin ajan. Vilkas keskustelu ja tiukat kysymykset saivat myös hyviä vastauksia
ministeriltä. Kukkapaikan jälkeen ministeri kävi vielä tutustumassa ProSilvan tuotantoon.
Kuntavaaleihin liittyen yhdistys järjesti Tulevaisuus-illan 22.2.2012 sekä kuntaillan 11.10.2012,
jossa vuorineuvos Kari Neilimo piti mielenkiintoisen alustuksen. Molempiin osallistui noin 80
henkeä.
PRESIDENTINVAALIT 2012
Yhdistys tarjosi vaalikahvit 13.1. S-Marketin edessä ja ilmoitti kasi kertaa Ruovesi-lehdessä, joista
toinen oli kiitosilmoitus. Järjestettiin uusi kahvitilaisuus S-Marketin edessä perjantaina 3.2. klo
15.00 alkaen. Mukaan saatiin myös Keskustan kansanedustaja Arto Pirttilahti.
Sauli Niinistö sai Ruovedellä 66,8% äänistä, joka oli runsas 5% enemmän kuin keskimäärin
Suomessa
Pirkanmaan piirin vaalivalvojaisiin Tampereella osallistuivat Tytti ja Timo Lohipuro, Seija ja Timo
Ikkala sekä Helena Sillanpää
YHTEISTOIMINTA MUIDEN KOKOOMUS YHDISTYSTEN KANSSA
Yhteistoimintaa on pidetty yllä yhteisillä tapaamisilla Ylä-Pirkanmaan yhdistysten kanssa kaksi
kertaa, kerran keväällä ja kerran syksyllä, aluekokouksena.
YHTEISTOIMINTA MUIDEN PUOLUEIDEN KANSSA
Kuntavaalien lopullisten paikkaneuvottelujen tuloksena saatiin yhdistyksen kannalta siedettävän
hyvä paikkajako. Valtuuston puheenjohtajan sivistyslautakunnan puheenjohtajan paikat tulivat
kokoomukselle.
Valtuuston puheenjohtaja, Keskustan Jukka Majala, täytti 50 vuotta. Yhdistys muisti Jukkaa
pienellä lahjalla ja kukilla.
Yhteistoiminta muiden poliittisten ryhmien kanssa on sujunut hyvin.
KUNNALLISPOLIITIKAN KATSAUS
Kunnallisvaltuutetut osallistuivat käytännössä kaikkiin valtuuston kokouksiin, varavaltuutetut
osallistuivat tarvittaessa kokouksiin.
KOTISIVUT
Uudet sivut ovat helppokäyttöiset ja niiden kautta voidaan lähettää yhteisiä tiedotteita sähköpostin
avulla. Käyntejä oli runsaasti varsinkin ennen kuntavaaleja, parhaimmillaan noin 1000 käyntiä
vuorokaudessa.
MUU TOIMINTA
Ruoveden Kokoomus oli mukana järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlaa Yhteiskoululla. Timo
Ikkala piti juhlan aluksi tervehdyspuheen. Naiset hoitivat juhlan kahvitarjoilun. Mieleen jäävän
juhlapuheen piti Kalervo Kummola.

Toimintakertomuksen 2012

Liite

KUNTAVAALITULOS RUOVEDELLÄ

Puolue
Prosenttia
KESK
KOK
PS
SDP
VAS
Sit kp

Kuntavaalit 2012

Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011

Paikkoja
Ääniä
Prosenttiyksikköä
27,9
8
-140
22,2
6
+193
19,7
5
-85
13,7
4
-194
10,1
3
+14
6,3
1

Prosentti-yksikköä
Ääniä
761
+5,7

Paikkoja

Ääniä

+2

+113

-2,3

606

-0,4

0

-54

+8,4

537

+19,7

+5

+537

-1,2

374

-4,3

-1

-152

-5,4

275

-5,1

-1

-167

+1,3

171

-

-

-

RUOVEDEN KOKOOMUS RY
Kuntailta
Paikka:
Aika:

PM
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Yhteiskoulu
22.2. klo 18.30 – 20.30

MUISTIINPANOJA KUNTAILLASTA (omien merkintöjen mukaan)
Näitä voi hyvin täydentää Aamulehdestä 23.2. ja Ruovesi-lehdestä 24.2.2012.
Yleisöä oli paikalla noin 100 henkeä.
Tilaisuus oli Ylä-Pirkanmaan ensimmäinen kansalaiskeskustelu.
Timo Lohipuro avasi tilaisuuden ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
Eila Virkajärvi hoiti illan juontamisen tyylikkäästi.
Kunnanjohtaja Markku Raiskinmäki
- pohjusti tilaisuuden noin 35 minuutin esitykselle
- ensin kuntarakenteen muutokset, sitten muut uudistukset
- esillä on ollut jopa 30 % veroäyri, lienevät tarkoitushakuisia esityksiä
- erikoissairaanhoito maakunnalliselta pohjalta?
- yhteisöllisyys on rakentanut tervettä kuntapohjaa, jäähallit ja muut
- aikataulu on kireä, tunnepuoli jää selvittämättä
- Mänttä-Vilppula ei ole Ruoveden suunta
- Ruoveden tase on hyvä

Kansanedustaja Harri Jaskari
- piti oman noin 30 minuutin alustuksen
- tunne ja tieto pelaavat kumpikin omaa peliään
- valtio on velkaantunut ja on otettava lisää velkaa 7,2 Mrd, näin ei voi jatkua
- meneekö uudistus väärinpäin, ensin organisaatio ja sitten tehtävät
- Norjassa menot kolminkertaistuivat kun sairaanhoito siirtyi valtiolle, ei voida näin tehdä
- Ruotsista voidaan ottaa mallia, sairaanhoitopiirit muutetaan tuotantoyksiköiksi ja kunnat
valitsevat tuottajan eli vapaakuntamalli
- määritetään raamit ja kilpaillaan laadulla
- OP-Pohjolalla on erinomainen malli potilaiden hoitamisesta, säästää aikaa ja rahaa kun
potilas pääsee heti operaation jälkeen kuntoutukseen
- maassa on laitettu 100 milj. euroa tietoverkkoihin, jotka eivät toimi, onko varaa
- nykyisin sairaanhoitopiirit sekä tilaavat että tuottavat, ei toimi
- lähdettävä alhaalta ylöspäin ja on otettava viimeinenkin mukaan, ei unohdeta köyhiä
- kuntien ja valtion tehtävät on tarkistettava ja niiden vastuujako
-- liikaa sääntelyä ja rajoituksia esimerkiksi hoitohenkilökunnan osalta
- koulutuksen keskittäminen isoihin keskuksiin ei ole hyvä ratkaisu
- uudistuksen takaraja on v. 2015, on tehtävä päätöksiä
- isoissa yksiköissä ei välttämättä edes vastata puhelimeen
- on aika esittää uutta mallia ja miten se ratkaistaan
Anna-Liisa Selkee
- Virroilla on lääkäreitä
- nyt laatua ei valvo kukaan
- kuntauudistus vauhdilla, voi pilata lääkäripalvelut
- terveydenhuollon palveluiden pitää toimia
Mauno Takala
- ihmetyttää keskittämisen vimma
- H Jaskari: pitää olla vahva tilaaja
- Raiskinmäki: keskittäminen on ollut trendi
- Pirkanmaan shp:ssä on tuottavuus ollut heikointa, päivystys on nyt Acutassa, ei valituksia
Marcus Hackman
- pettynyt Jaskarin alustukseen, pyysi liittymään Keskustaan
- tehtävä enemmän työtä ja on parannettava huoltosuhdetta
- H Jaskari: kyseessä on virkamiestyöryhmän raportti, jota Kokoomus tarkastelee erikseen,
kehysriihessä on aikamoinen rähinä
- Timo Palander: vanhukset on nähtävä myös mahdollisuutena
- Raiskinmäki: köyhien kuntien yhdistäminen ei tuo synergiaa, reuna-alueille on aina
vaikea saada lääkäreitä
Heikki Juurakko
- kiitteli Ruoveden Kokoomusta
- kokoonkutsujana olisi pitänyt olla kunta
- veroprosentti ei saa mennä yli 20%
- paikalla on liian vähän valtuutettuja
Timo Ikkala
- kaikki ovat tervetulleita Ruovedelle, ketään ei syrjitä
- sote on hoidettava joka päivä, neuvottelut Virtain kanssa on aloitettu

Erkki Lahtinen
- eläkeläiset ja muuttajat ovat tervetulleita
- Tampere ei ole kiinnostunut Ruovedestä, kuten ei ollut Teiskostakaan
- terveydenhuollon rakentaminen on tärkein, ei kuntarajat
Tapio Holopainen
- paras-hanke osoitti, että yhteisöllisyys lisääntyi
Antti Moisio
- kuntaan ei ole saatu palautettua nuoria
- onko oikea suunta kasvukeskukseen vai siitä poispäin
Seppo Keskinen
- miksi on hinkua Virroille
- täytyy mennä kohti yliopistollista sairaalaa
- julkinen liikenne paranee Tampereen myötä
- kunnassa on syntyvyys pientä
Marko Kivi
- erikoissairaanhoito on sydämen asia
- mallia Tampereen aluepelastuslaitoksen toiminnasta, kulut jaetaan asukasluvun mukaan
- selkeästi suunta on Tampereelle

