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Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Keskiviikkona 20.2.2019 klo 10-11.10
Paikka:
Eila-kabinetti, Rautjärven kunnantalo
Läsnäolijat: Riitta Vehkamaa, pj.
Paula Kivi
Tuula Kukkonen
Mirja Kuru
Kaarina Leiviskä
Liisa Räsänen
Pipsa Vuorela, siht.
Sirkku Hammaren, diakonissa
Poissa:
Teemu Europaeus, vpj.
Timo Näränen
Eksoten edustaja
1. Kokouksen avaus
Todettiin läsnäolijat ja puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Sen tiimoilta keskusteltiin:
-

kuntoiluportaiden kohtalosta. On mahdollista, että portaiden rakentaminen siirtyy,
sillä lähivuosille on kovat säästöpaineet

-

Eksoten tilaisuudesta, jossa aiheena olivat vanhusten palvelut Rautjärvellä. Tilaisuuteen osallistuneille oli selkeimpänä jäänyt mieleen tieto siitä, että vanhuksen sijoituspaikka (vuodeosasto, palveluasumisen paikka tai tehostetun palveluasumisen
paikka) voi olla missä päin Etelä-Karjalaa tahansa. Tämä tuntuu kohtuuttomalta niin
asiakkaan kuin omaistenkin näkökulmasta.

-

yksinäisten ja vähävaraisten jouluruokailuun osallistui 13 kuntalaista, lisäksi esiintyjät ja tilaisuuden valmistelijat. Tilaisuuden tunnelma oli lämmin. Lehti-ilmoituksessa
oli maininta vain puurosta, joka oli hieman harhaanjohtavaa, sillä tilaisuudessa oli
pöytä koreana jouluruuista.

2. Seurakunnan ajankohtaiset kuulumiset
1.1.2019 Rautjärven seurakunta liittyi Ruokolahden seurakuntaan. Muutoksena aiemmin saatuun tietoon, Sirkku Hammarén vastaa Rautjärvellä palvelevasta puhelimesta ja
Riitta Luume Ruokolahdella.
EU:n ruokajakelu tapahtuu kevään aikana, ja se toteutetaan yhteistyössä Eksoten psykososiaalisen kuntoutuksen ja päivätoiminnan kanssa. Jakeluun on tilattu 1000 kiloa
ruokaa. Jakelun käytännönjärjestelyt ovat vielä pohdinnassa, samoin lehti-ilmoittelu.
Tärkeintä olisi saada tieto kantautumaan ruoka-apua eniten tarvitseville.
Ruokolahdella on järjestetty työttömien ruokailuja, vastaavia saatetaan järjestää myös
Rautjärvellä tulevaisuudessa.
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Seurakuntavaalit sujuivat hyvin, rautjärveläiset äänestäjät olivat aktiivisia ja Rautjärveltä pääsikin hieno määrä ehdokkaita valtuustoon, myös nuoria ihmisiä.
Kirkkoherra Leena Haakana pyrkii käymään Rautjärvellä kerran viikossa ja olemaan
näin kuntalaisten tavattavissa. Laskiaistiistaina 5.3.2019 tarjoillaan perinteinen yhteisvastuurokka, jonka yhteydessä kirkkoherra pitää ”rokkahartauden” klo 12 Kivijärven toimintakeskuksessa Kivitaskussa.
Seurakunnan kunnalta vuokraama tila, joka sai nimekseen Kivitasku, vaikuttaa diakonissan mukaan toimivalta. Muun muassa ruokailut on helppo järjestää uudessa tilassa
ja keittiö täydentyy vielä isolla uunilla.
Tänä vuonna lasten ja nuorten koulusta tukeva Yhteisvastuukeräys on parasta aikaa
menossa. Omaan kuntaan keräyksestä jäävästä rahasta osa käytetään Duudsonien
Meidän koulussa ei kiusata –luennon rahoittamiseen (26.3.2019 Simpeleen koululla) ja
osa jaetaan yksittäisavustuksina nuorille.
28.5.2019 seurakunta järjestää ulkojuhlan Hoitokeskuksen pihalla.
4. Teemapäivän ja retken järjestäminen keväälle
Päätettiin kokeilla vanhusneuvoston järjestämää retkeä. Vanhusneuvostolta on toivottu
”yhdistysvapaata” toimintaa.
Päätettiin, että sihteeri selvittää kolme eri retkikohteen hinnat:
1. Päiväretki Savonlinnaan: bussikuljetukset, laivalla Järvisydämeen syömään
2. Päiväretki Tynkkylän lomaniemeen, ruokailu noutopöydästä, ehkä joku muukin
kohde matkalla?
3. Päiväretki Hotelli Punkaharjuun, ruokailu, tutustuminen
Kevätretken ajankohta on toukokuun lopussa. Vanhusneuvosto maksaa osan maksuista niin, että hinta henkilöä kohden tulee pysymään kohtuullisena, jotta mahdollisimman monen olisi mahdollista lähteä mukaan.
Leakuntapuistossa järjestetään tapahtuma toukokuussa, sisältönä liikunnallista tekemistä ja musiikkia, tavoitteena ylisukupolvisuus. Tapahtuman kesto noin 2 tuntia, pyydetään seurakunnan ja SPR:n ulkoiluttajat avustamaan Harjulakodin, Tuulenpesän ja
Keppelin asukkaiden siirtymisissä.
5. Vanhusten viikko 2019
Vanhusten viikkoa vietetään tänä vuonna 6.10-12.10. teemalla Varaudu vanhuuteen.
Sihteeri pyytää hieman lähempänä syksyä koolle suunnittelutoimikunnan, johon pyydetään edustaja kunnan liikunta- ja kulttuuri-toimesta ja Eksotesta.
Varaudu vanhuuteen –teeman innoittamana ideoitiin luentoa aiheista hoitotahto, edunvalvontavaltuutus ja testamentti. Selvitetään myös mahdollisuus saada Paikka kaikelle
–blogia pitävä ammattijärjestäjä Ilana Aalto luennoimaan Rautjärvelle vanhusten viikolla.

___________________________________________________________________________
Simpeleentie 12
56800 SIMPELE

p. 05 687 211
f. 05 474 2038

rautjarven.kunta@rautjarvi.fi
www.rautjarvi.fi

Rautjärven kunta
Vanhusneuvosto
Sihteeri Pipsa Vuorela
pipsa.vuorela@rautjarvi.fi
p. 040 181 4026

MUISTIO
20.2.2019

6. Ilmoitusasiat
Käytiin läpi hyvinvointipalveluiden tehtäväjärjestelyt 30.6.2019 saakka. Kuntaan perustetaan uusi virka, hyvinvointijohtaja, johon on haku käynnissä 15.3.2019 saakka. Hyvinvointijohtajan vastuualueeseen kuuluvat:
- Kunnan hyvinvointipalvelujen johtaminen (mm. vapaa-aikapalvelut ja varhaiskasvatus)
- Hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tehtävät (mm. asiointi- ja joukkoliikenne, asumisen
kehittäminen, työllisyysasiat)
- Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöverkostoissa toimiminen ja sote asioiden koordinointi
- Kunnan työsuojelupäällikön tehtävät
Hyvinvointijohtajan tehtäviin on tavoitteena myös liittää toimialajohtajan tehtävät, johon
kuuluvat henkilöstöjohtamisen lisäksi hyvinvointilautakunnan esittelijän tehtävät.
Kotona asumisen turvallisuus –messut kunnantalon valtuustosalissa keskiviikkona
25.4.2019 kello 10-14. Järjestäjinä Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos.
7. Muut asiat
Vanhusneuvoston jäsen Risto Vento kuoli heinäkuussa 2018. Tilalle valittiin yksimielisesti Anja Nurminiemi. Riitta Vehkamaalle valitaan yhdistyksen (Simpeleen eläkkeensaajat) toimesta uusi varajäsen.
8. Seuraavan kokouksen ajankohta & kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 24.4.2019 klo 9.30. Sitä ennen syödään yhdessä aamupalaa klo 9 alkaen kunnantalon kahviossa.
Kokous päätettiin kello 11.10.
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