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1. Hyvinvointipäivä 15.5.2018
Käytiin läpi hyvinvointipäivän ohjelma ja osallistujamäärät. Osallistujia oli aamujumpalla ja aamupalalla noin 30, tietoiskuja (2kpl) kuuntelemassa yhteensä
40 ja Leakuntapuiston virkistäytymisrasteilla noin 100, joista puolet koululaisia.
Suurin osa ikääntyneistä osallistujista oli Harjulakodin ja Keppelin asukkaita.
Tämä ei olisi onnistunut ilman runsasta vapaaehtoisten joukkoa ja siirtymisissä
auttanutta Eksoten henkilökuntaa.
Osallistujien määrään vaikutti lämmin ja kaunis sää. Toisaalta hyvällä ilmalla
kaikki eivät ehkä malttaneet jättää keväisiä puutarhatöitään. Keskusteltiin siitä,
oliko päivän ohjelma liian pitkä. Ilmoituksissa olisi voinut selkeämmin tuoda
esille, ettei kenenkään oleteta osallistuvan koko päivää. Todettiin, että jatkossa voisi kokeilla ohjelman jakamista eri päiville, tai järjestää yksittäisiä,
”pienempiä” hetkiä ja tapahtumia, mutta useammin. Leakuntapuistoa päätettiin
hyödyntää entistä useammin ikääntyneiden aktivoimisessa.
2. Etelä-Karjalan vanhus- ja vammaisneuvostojen kokous 23.4.2018
Tämän muistion liitteenä on Etelä-Karjalan vanhus- ja vammaisneuvostojen
kokouksen 23.4.2018 muistio. Näiden kokousten tarkoituksena on valmistautua tulevaan maakuntaan. Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Aija Tuimala
esitteli maakuntauudistuksen osallisuusryhmän kokoamaa luonnosta maakunnan osallisuusohjelmaksi ja siitä keskusteltiin. Kokouksessa sovittiin työvaliokunnan perustamisesta maakunnan vanhusneuvoston valmistelua toteuttamaan. Käytiin muistio läpi ja merkittiin tiedoksi.
Ote muistiosta: ”Sovittiin myös, että maakunnallinen vanhus- ja vammaisneuvosto lähtee tältä pohjalta toimimaan heti ja virallistaa toimintansa eduskunnan
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hyväksyttyä maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädännön. Esitys tästä toimitetaan VATE:lle, joka pyytää neuvostoilta nimeämiset 1 hlö ja henkilökohtainen varahenkilö/kunta kummastakin vanhus- ja vammaisneuvostosta. Näin ollen tässä vaiheessa yhdistettyyn neuvostoon tulee 2 henkilöä ja nimettyä henkilökohtaista varahenkilöä/kunta.”
Ehdotettiin, että Tuula Kukkonen edustaisi Rautjärven vanhusneuvostoa maakuntauudistukseen valmistautuvassa ryhmässä. Hän ei ollut paikalla kokouksessa, mutta lupautui sähköpostitse ottamaan tämän edustustehtävän vastaan. Pyyntö edustajan ja varahenkilön nimeämisestä on lähetetty myös Imatran seudun vammaisneuvoston Rautjärven edustajille, mutta heiltä ei ole vielä
tullut vastausta.
3. Ikäystävällinen kunta –arviointi
Viime kokouksessa 15.2.2018 sovittiin, että ei tehdä Ikäystävällinen kunta –
arviointia erikseen, vain hyvinvointikysely. Eksote kuitenkin toivoo kyselyyn
vastaamista, ja kyselyn tulokset tulee palauttaa Eksoten Minna-Maria Behmille
1.9.2018 mennessä.
Vanhusneuvosto vastasi kyselyyn, arvosanat annettiin yhteisen keskustelun
pohjalta. Ikäystävällinen kunta –arvioinnin kysymykset on suunniteltu sopiviksi
isompaan kaupunkiin, joten monet kohdat eivät olleet arvioitavissa Rautjärven
näkökulmasta. Arviointi on tämän muistion liitteenä. Vanhusneuvoston sihteeri
toimittaa tulokset Eksotelle ja antaa samalla palautetta arvioinnin sopimattomuudesta pienen kunnan ikäystävällisyyden arvioinnin työkaluksi.
4. Vanhusneuvosto kesätorilla
Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman mukaan vanhusneuvosto parantaa
näkyvyyttään osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, mm. torille. Sovimme, että
vanhusneuvosto jalkautuu kertomaan toiminnastaan ja jakamaan esitteitään
Simpeleen torille juhannusviikolla, torstaina 21.6.2018 kello 9 alkaen ja Rautjärven Asemanseudun torille lauantaina 7.7.2018 klo 10-12. Toripäiviin liittyen
pidetään palaveri Simpeleen torikahviolla torstaina 14.6. kello 9. Toreille osallistuvat ainakin Mirja, Riitta, Liisa ja Paula.
Keskusteltiin Vanhusneuvosto –paitojen hankkimisesta. Paitoja voisi käyttää
erilaisissa tapahtumissa ja miksei vapaa-ajallakin halutessaan. Painatuksiin
ideoitiin ”Rautjärven vanhusneuvosto” –tekstin lisäksi jotain, mikä rohkaisisi
kuntalaisia ottamaan yhteyttä vanhusneuvostoon. ”Ikääntyneiden asialla”, ”Ota
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yhteyttä ja vaikuta” tai vastaava lyhyt ”slogan”. Sihteeri tekee tarjouspyynnön
ja tilaa paidat edullisimman tarjouksen tekijältä. Koko ja väri kysytään neuvoston jäseniltä myöhemmin.
4. Muut asiat
Päätettiin, että vanhusneuvoston jäsenet käyvät ulkoiluttamassa Harjulakodin
ja Tuulenpesän asukkaita. Sihteeri selvittää Eksoten henkilökunnan kanssa
sopivaa päivää.
5. Seuraavan kokouksen ajankohta & kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään syyskuussa 2018, tarkempi aika sovitaan lähempänä.
Kokous päätettiin kello 15.27.
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