Vapaa-ajanasukastoimikunta

Tiedotus-/keskustelutilaisuus, kunnantalon valtuustosali, to 29.7.2021 klo 11.00 – 12.35

Läsnä:

Harri Anttila, kunnanjohtaja
Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja
Sini Javanainen, elinvoima- ja hankekehittäjä
Eila Terävä, vapaa-ajanasukas
Raimo Terävä, vapaa-ajanasukas
Rauni Corthesy, vapaa-ajanasukas
Markku Hirvonen, vapaa-ajanasukas
Kirsti Hirvonen, vapaa-ajanasukas
Anssi Kemppinen, Parikkalan-Rautjärven Sanomat

Harri – vapaa-ajanasukastoimikunnan toimintasääntöä tarkasteltava, onko ajantasainen. Korona-aika
tuonut vapaa-ajan asumisen ”kartalle”. Kunnantalolla avattu varattava etätyötila; verkon riittävyydestä
haja-asutusalueella tullut paljon palautetta ja verkon kehittäminen on tarkastelun alla (kuntavetoisesti
valokuituverkkoa ei kuitenkaan voida lähteä rakentamaan).
Eila T – operaattoreiden toimipisteet liian kaukana, pitäisi olla joku edustaja paikan päällä
Rauni C– prepaid-kortteja ja junalippuja ei saa ostettua, kun ei ole R-kioskia. Toivottavasti junat pysähtyvät
Simpeleellä jatkossakin. Mobiilipalvelut eivät saavuta ikäihmisiä.
Harri – realiteetti on, että kaikki palvelut digitalisoituvat. Tämä on haaste ja mahdollisuus; esim. OPn kanssa
käyty keskustelua verkkopankkitunnusten laajemmasta käyttöönotosta ikäihmisten keskuudessa.
Rauni C – huoli pankkikonttorin sulkeutumisesta (Sinin huom. Simpeleen konttorin sulkeutumisen
aikajännehän on jo tiedossa!?)
Kirsti H – pankkipalveluissa pitäisi huomioida ihmisten yhdenvertaisuus
Harri - verkkopankkitunnuksia tarvitaan paljon muuhunkin kuin pelkkiin pankkipalveluihin
Raimo T – kun postin palveluja on ripoteltu ympäriinsä, niin eikö niihin voisi yhdistää myös pankin
Harri – postillahan ei palvelupisteissä ole omaa henkilökuntaa. Mobiilikäytön tukea pitäisi saada
paikkakunnalta helposti. Työikäisten tarvetta etätyöhön soveltuvaan verkkoon on kartoitettu.
Rauni C – Alkoa ei ilmeisesti ole tulossa, pitää mennä Parikkalaan asti.
Harri – Kivijalkamyymälöiden myyntimäärät ovat pienentyneet. Tilausmyyntikään ei ratkaise asiaa.
Taksipalvelut ovat uudistuksen jälkeen ”normalisoitumassa”.
Sini – Alkon tilauspalvelut toimivat ilmeisesti IT-lähituessa.
Harri – asiointiliikenne periaatteessa tarjolla, mutta niiden käyttö on ollut hyvin vähäistä. Ne on rakennettu
vakituisten asukkaiden näkökulmasta ja järjestelyjä pitäisi tarkastella nyt uudestaan. Junavuoroja korvaavia
bussivuoropareja olemassa 1. Tätä on pyritty viemään siihen suuntaan, että palveluntuottajat
markkinavetoisesti tuottaisivat näitä palveluja, mutta ne ovat jääneet kokeiluiksi.

Virpi – kuljetuspalvelujen haasteet ovat tiedossa
Harri – kunnan tehtävä pitää jakaa tietoa, mutta haasteellista se, ettei ajantasainen tieto saavuta meitäkään
Rauni C – tärkeintä olisi, että IT-lähituella olisi ajantasaiset tiedot. Tapahtumakalenterista; ennen
tapahtumia oli paljon ja tiedettiin, kuka meni ja mihin.
Harri - periaatteessa maakunnassa on yhteinen sähköinen tapahtuma-kalenteri, johon kaikkien toimijoiden
pitäisi ilmoittaa omat tapahtumansa. Korona aika on hankaloittanut kaikkien tapahtumatoimijoiden työtä.
Raimo T – mikä on terveyspalvelujen saatavuus?
Harri – Eksotella on haasteita. Lääkärin vastaanotolle Rautjärvellä on vaikea päästä. Lääkäri- ja
hammaslääkäripula vaivaa.
Eila T – kaipailee pesulapalveluita.
Harri – halutaan näkökulmaa siihen, onko vapaa-ajanasukkailla omaa halua ja motivaatiota kehittää vapaaajanasukkaista lähtöisin olevaa toimintaa.
Eila T – kylätoimikunnat ovat korvanneet vapaa-ajanasukastoimikunnan toimintaa. Kaivataan yrittäjien
järjestämää viihteellistä toimintaa paikallisten tuotteiden tarjoamisen ohella; esim. ruokateemainen
tapahtuma
Harri – yritysyhteistyö ja yrittäjien välinen yhteistyö on romahtanut, kun ei omaa yrittäjäyhdistystä.
Tapahtumien kautta yhteistoimintaa on mahdollista kehittää.
Markku H – tapahtumia on ollut, muutama vuosi sitten on ollut vesiasioihin liittyvä. Suunnitteilla myös
muita ollut JP Natusen aikana, mutta ne ovat viivästyneet. Olisi hyvä, että toimikunnalla olisi joku oma pieni
budjetti.
Harri – Toimikunnan merkitys tulee pienten tapahtumisen järjestämisestä. Miten vapaaajanasukastoimikunnan rooli nähdään tulevaisuudessa?
Eila T – kaksoiskuntalaisuus muualla asuville olisi merkittävää, kun voitaisiin käyttää paikallisia palveluja
Harri – kaksoiskuntalaisuudesta on aloite lausuntokierroksella. Onko toimikunnalla tarvetta
aloitteentekemisen mahdollisuudelle? Olisi tärkeää, että toimikunnalta tulisi syötteitä ulospäin, ettei jäisi
pelkästään ”keskustelukerhoksi”
Markku H – liikenneasiat tärkeitä, samoin tietoliikenneasioiden edunvalvonta
Virpi – olisiko toiveella yrittäjien tapahtumasta enemmän painoarvoa, jos se tulisi suoraan vapaaajanasukkailta eikä kunnan kautta
Markku H – keneen täällä otetaan yrittäjien suuntaan yhteyttä, jos täällä ei ole omaa yhdistystä?
Harri – Imatran seudun yrittäjät on oikea taho, ja siellä on Rautjärvenkin edustus. Toimintasäännön
päivityksestä vielä – kokouspalkkiot, kokoontumiset, korvaukset…?
Eila T – matkakulut on kai korvattu
Harri – matkustussäännön mukaan edullisimman mukaan korvataan
Rauni C – haluaa virallisesti jättäytyä pois toimikunnasta ja on ehdottanut seuraajaa.

Harri – mukanaolo toimikunnassa päättyy kauden päättyessä automaattisesti. Nyt kaivataan ehdokkaita
uudelle kaudelle. Ohjesääntöä olisi hyvä muuttaa toimikunnan itsenäisemmän roolin suuntaan. Raimo
Terävä ilmoittautuu uuteen toimikuntaan, Ellen Lehti on ilmoittautunut jatkavansa (Eila Terävän mukaan),
Rauni ehdottanut Pekka Makkosta mukaan, Eila Terävä halukas jatkamaan, samoin Hirvosen Markku ja
Kirsti Hirvonen jäisi varajäseneksi. Johanna Varis on myös valmis jatkamaan. Toimikunnan toimintaan voi
myös toimikunnan ulkopuolisia, mutta korvauksia maksetaan vain nimetyille henkilöille. Ehdokkaita
toimikuntaan otetaan vieläkin vastaan, nimitykset eivät luultavasti menossa uuden kunnanhallituksen
ensimmäiseen kokoukseen.
Markku H – voisiko toimintasääntöön varajäsenten määrää viilata, jotta se ei olisi pakko kenellekään
Alkukesän kokouksessa sovittu toimikunnan syksyn kokouspäivää syytä siirtää, jotta kokouksessa läsnä uusi,
toimivaltainen toimikunta. Kunnanhallitus kokoontuu syykuun alkupuolella. Sihteerin peruutettava
elokuulle sovittu kokous.

