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Ruoveden Kokoomus ry:n toimintakertomus 2018
YHDISTYS JA TILINPÄÄTÖS
Vuonna 1920 perustetun Ruoveden Kokoomus ry:n jäsenmäärä oli 45 vuonna 2018. Jäsenmäärä on ollut
laskusuunnassa huolimatta päinvastaisesta tavoitteesta. Yhdistyksen talous on saatu pidettyä tasapainossa,
mutta jäsenasioiden hoitamisen täytyy jatkossa keskittyä paremmin.
Yhdistyksen kevätkokous, johon osallistui 10 henkeä, pidettiin Honkalakodin päivätilassa 11.4.2018.
Kokouksessa vahvistettiin 29,75€:n alijäämäinen tilinpäätös ja loppusummaltaan 1466,11€ tase.
Syyskokous pidettiin Honkalakodin takkahuoneessa 27.11.2018. Paikalla oli vain 6 jäsentä. Kokouksessa
vahvistettiin 5€ jäsenmaksu paikallisyhdistykselle ja hyväksyttiin 50€ alijäämäinen talousarvio vuodelle 2019.
Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Timo Lohipuro ja myös hallitus jatkaa samassa kokoonpanossa.

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 4 kertaa vuoden aikana.
Antti Moisio on toiminut kunnanvaltuuston puheenjohtajana ja Marko Kivi Kokoomuksen valtuustoryhmän
puheenjohtajana sekä kunnanhallituksen varapuheenjohtajana. Kunnanhallituksen toisena jäsenenä on
toiminut Mervi Härkönen ja Elinvoimalautakunnan puheenjohtajana Matti Korppoo.
Marko Kivi valittiin piirin syyskokouksessa 29.11. Pirkanmaan Kokoomuksen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
Kunnallistoimikunta ei kokoontunut virallisesti ennen valtuuston kokouksia joten tiedonkulun varmistamiseksi
on jatkettu hyväksi havaittua tapaa kutsua koko valtuustoryhmä 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 2018 VAALIT
Presidentinvaali onnistui loistavasti. Sauli Niinistö valittiin jo ensimmäisellä kierroksella ja hän sai 67% kaikista
äänistä Ruovedellä, joka oli vielä yli 4%-yksikköä enemmän kuin koko maassa keskimäärin.
Syksyn seurakuntavaaleihin perustettiin perinteisesti Seurakuntamme parhaaksi - valitsijayhdistys ja sille
saatiin kaikkiaan 10 ehdokasta. Myös nämä vaalit onnistuivat hyvin. Valitsijayhdistyksemme sai 8 valtuutettua
15-jäseniseen kirkkovaltuustoon, 4/7 paikkaa kirkkoneuvostosta. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin
Helena Korppoo ja varapuheenjohtajaksi Timo Ikkala, jotka molemmat olivat ehdokkaitamme.

EDUSTUS KOKOOMUKSEN TOIMINNASSA
Osallistumisemme Kokoomuksen piirin toimintaan on ollut vaihtelevaa. Piirin kevätkokoukseen tai
puoluekokoukseen ei osallistunut kukaan ja syyskokoukseenkin Kurussa osallistui ainoastaan Timo Ikkala, joka
samalla välitti onnittelumme 100-vuotiaalle Kurun paikallisyhdistykselle. Ikkala on myös jatkanut
maaseutuvaltuuskunnan toiminnassa. Kesällä Arto Satosen Ruoveden vierailun lounaskeskusteluihin otti osaa
Timo Lohipuro. Ylä-Pirkanmaan aluekokous järjestettiin Ruovedellä 30.10. piirin puheenjohtajan Leena
Kostiaisen johdolla. Kokoukseen osallistuivat yhdistyksemme hallitusjäsenet Timo Ikkala, Marko Kivi ja Matti
Korppoo.
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RUOVEDEN KUNTAPOLITIIKKA
Sote-asiat ovat puhuttaneet Ruovedellä edelleenkin. Keiturin Soten osakkeiden (40%) osto ja uuden
osakassopimuksen allekirjoitus Virtain kanssa kariutui kesällä vastapuolen haluttomuuteen ja venkoiluun.
Luottamuspula Virratta kohtaan johti Ruoveden irtisanoutumiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden
yhteistoimintasopimuksesta ja neuvottelujen aloittamiseen Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kanssa heidän
yhteistoiminta-alueeseen liittymiseksi. Takaiskuna Ruovedelle valtioneuvosto kuitenkin esti Ruoveden
irtautumisen Virtain yhteistyösopimuksesta jolloin Ruoveden sote-palveluiden järjestämisen tulevaisuus on
tällä hetkellä epäselvää.
Uuden päiväkodin suunnittelu- ja rakentamisurakka kilpailutettiin vuonna 2018 ja kunnanvaltuusto valitsi
työhön Rakennusliike K ja M Lammin Orivedeltä ja tehden samalla rakentamispäätöksen. Kilpailutuksesta
tehtiin oikaisuvaatimus ja sitten valitus. Näin myös päiväkodin rakentaminen on jäänyt epävarmaksi.
Hallintojohtaja Riku Rekonen valittiin hallintojohtajaksi heinäkuun valtuustossa ja hän aloitti työt 3.9.
Valtuusto hyväksyi uuden vuosien 2017-2021 kuntastrategian. Tähän liittyen syksyllä järjestettiin valtuuston ja
lautakuntien yhteinen seminaari, jossa valmisteltiin kunnan kehittämisohjelmaa vuodelle 2019 ja se
hyväksyttiin vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa joulukuussa. Ohjelma sisältää noin 50 erilaista
toimenpidettä.

HALLITUKSEN YHTEENVETO VUODESTA 2018
Kuntapolitiikassa vuoden isoin muutos on ollut muiden puolueiden, lähinnä Keskustan, linjamuutos
vastaamaan Ruoveden Kokoomuksen pitkäaikaista tavoitetta irtautua Keiturin Sotesta. Valtioneuvoston
päätöksestä huolimatta tuntuu, että Ruovedellä on nyt saavutettu melko yhteinen tavoite Sote-palveluiden
järjestämisestä tulevaisuudessa. Toinen positiivinen asia koskee työllisyyden ja uusien työpaikkojen positiivista
kehitystä Ruovedellä. Myös yhteistoiminta ja luottamus puolueiden välillä on parantunut vaikka välillä kunnan
johto edelleen linjaa asioita ennen laajempaa poliittista keskustelua.
Ruoveden vuoden 2018 tilinpäätös on positiivinen, mutta seuraavien vuosien ennusteet näyttävät todella
heikoilta ja niihin liittyy riskejä Ruoveden päätymisestä uudelleen kriisikuntien joukkoon. Verotuksemme on
kireää eikä kunnan asukasluvun luisua ole saatu pysäytettyä vaikka työtäkin on ollut tarjolla. Onneksi
kesäasukkaiden määrä on lisääntynyt edelleen jonkin verran.
Suurin epäonnistuminen liittyy oman yhdistyksemme jäsenmäärän vähenemiseen ja passivoitumiseen. Tässä
asiassa hallituksen täytyy ryhdistäytyä ja keskittyä jäsenhankintaan sekä jäsenien aktivoimiseen. Erityiskiitos
Timo Ikkalalle, joka lähes yksin keräsi menestyksekkään seurakuntavaalien ehdokaslistan ja on muutenkin ollut
aktiivinen osallistuja paikallisyhdistyksen ja puolueen toiminnassa.

