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Vanhusneuvoston kokous
Aika:

Tiistaina 13.8.2019 klo 13.05-14:50

Paikka:

Kunnantalo, Kunnanhallituksen huone, Simpeleentie 12

Läsnäolijat: Kukkonen Tuula, jäsen
Kuru Mirja, jäsen
Nurminiemi Anja, jäsen
Vehkamaa Riitta, pj.
Vuorela Pipsa, siht.
Hammarén Sirkku, Ruokolahden seurakunta
Maijanen Heini, Helmi-hanke, Socom
Muistion tarkastaja:
_____________________
Riitta Vehkamaa, pj.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi 25.3.2019 pidetyn kokouksen muistio.
3. Helmi –hankkeen esittely, Heini Maijanen, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Heini Maijanen esitteli Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanketta ja sen taustalukuja. Hankkeen päätavoitteina on
1. tavoittaa maaseudulla asuvia yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien ikäihmisiä,
2. ohjata yksinäisyyttä kokevia ikäihmisiä heitä kiinnostavien toimintojen ja harrastusten pariin ja
3. vahvistaa yhteistyötä ikäihmisten itsensä, heidän läheistensä, yksityisen, julkisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden, seurakunnan ja kaikkien ikäihmisten parissa työskentelevien välillä.
Vuonna 2018 37 % Rautjärven kunnan väestöstä oli yli 65-vuotiaita. Vuonna 2030 vastaava luku tulee ennusteen mukaan olemaan jo 44,2 %. Yli 75-vuotiaista itsensä yksinäiseksi kokee melko usein tai jatkuvasti 9,6 % Etelä-Karjalassa. Erityisen huolestuttavaa on, että 65 vuotta täyttäneistä 15,5 prosentilla on suuria vaikeuksia 500 metrin matkan kävelemisessä. Muistion liitteenä on Heini Maijasen esitys kokonaisuudessaan.
4. Ruokolahden seurakunnan kuulumiset
Diakonissa Sirkku Hammarén kertoi seurakunnan ajankohtaiset kuulumiset. EU:n ruokajakelu keväällä meni hyvin. Timo Kälviäinen on valittu Ruokolahden seurakuntaan
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kappalaiseksi, hänen toimipaikkansa on Rautjärvi. Kälviäinen aloittaa lokakuussa 2019
ja hänestä tulee diakoniapappi vuoden 2020 alusta.
Avustustoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin syksyllä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.
100 euroon asti avustusta voi myöntää diakoni tai diakoniapappi. Avustukset ovat pääasiassa osto-osoituksia ruoka-kauppoihin. Diakonia -asiakkaiden päiväretki Kauniskalliolle sujui hyvin.
Ruokolahden seurakunnan työntekijöillä on strategiaseminaari 5.9.2019, jossa visioidaan tulevaisuutta. Rautjärven vanhusneuvoston terveisinä seminaariin esitetään toivomus iskelmämessusta, joka voisi houkutella kirkkoon sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät ole
kiinnostuneita ”tavan” messusta.
Invakammarissa jatkaa yhteisvastuukahvila torstaisin torin kanssa samaan aikaan.
5. Vanhusten viikko 6.-13.10.2019 ”Varaudu vanhuuteen” - tilannepäivitys
Ammattijärjestäjä Ilana Aalto ei tee Etelä-Karjalaan luentokeikkoja, mutta lappeenrantalainen ammattijärjestäjä Riikka Lempiäinen lupasi ilmoittaa viikolla 38 hänelle sopivat
ajankohdat tulla luennoimaan. Mikäli ajankohtaa ei löydy vanhusten viikolle, vanhusneuvosto esitti, että sovitaan luento toiseen ajankohtaan.
Vanhusneuvosto ideoi, että Simpeleen Osuuspankin toimitusjohtaja Asko Imppola voitaisiin pyytää pitämään luentoa aiheista edunvalvontavaltuutus, testamentti, perunkirjoitus jne. Tällöin ei erikseen tarvitsisi etsiä luennoitsijaa maistraatista ja asianajotoimistosta. Hyvinvointisihteeri selvittää asiaa.
Sovittiin, että pyydetään liikuntatoimea tai Kunto Tsempin Helena Lensu-Saukkosta pitämään vanhusten viikolla ulkojumppaa Leakuntopuistossa.
6.10. on vanhusten kirkkopyhän messu Simpeleen kirkossa. Mahdollisesti tämän jälkeen on myös ruokailu, vielä selvityksen alla. Vauvasta Vaariin –tapahtuma on 9.10.,
mistä tulee tarkemmat tiedot myöhemmin.
Vanhusten viikolla järjestetään ilmainen bingo, johon ostetaan vanhusneuvoston budjetista 5 palkintoa. Hyvinvointisihteeri selvittää mahdollisuutta pitää bingo joko Invakammarissa tai Siikakabinetissa.
6. Muut asiat
11.9.2019 kello 13 Imatralla pidettävään Etelä-Karjalan vanhusneuvostojen yhteiseen
kokoukseen osallistuvat Riitta Vehkamaa ja Anja Nurminiemi.
Päätettiin hankkia vanhusneuvostolle oma bingokone.
Vanhusneuvosto osallistuu Imatran hyvinvointimessuille 18.9.2019 kello 13-17, ainakin
Riitta Vehkamaa, Mirja Kuru ja Tuula Kukkonen lähtevät messuille.
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Päiväretki Hotelli Punkaharjuun on suunnitteilla. Hyvinvointisihteeri on saanut tarjouksen Saimi Hoyerin historiallisen talon kierroksesta ja lounaasta museoravintola Nilassa.
Päivä on vielä sopimatta, yksi vaihtoehto on 27.9.2019. Vanhusneuvosto esitti, että
retki tehdään arkipäivänä. Kun päivä on lyöty lukkoon, hyvinvointisihteeri lähettää tarjouspyynnöt linja-autoyhtiöille.
7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään maanantaina 11.11.2019 klo 12.
Kokous päätettiin kello 14:50.
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