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Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Keskiviikko 10.2.2021 klo 13-14.30
Valtuustosali, kunnantalo, Simpele
Teemu Europaeus, vpj. (Teams-etäyhteydellä)
Paula Kivi
Tuula Kukkonen
Mirja Kuru
Kaarina Leiviskä
Anja Nurminiemi
Liisa Räsänen
Riitta Vehkamaa, pj.
Pipsa Vuorela, siht.
Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja (poistui asian 5 käsittelyn jälkeen)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja hyväksyttiin se.
3. Laaja hyvinvointisuunnitelma v. 2021-2025
Hyvinvointijohtaja esitteli kunnan laajan hyvinvointisuunnitelman teemoja valtuustokaudelle 2021-2025.
Esitys on muistion liitteenä. Eksoten maakunnallisesta hyvinvointisuunnitelmasta tullaan pyytämään vanhusneuvoston lausunto, kun se valmistuu (kevään aikana). Kunnan oman hyvinvointisuunnitelman tavoitteet mukailevat uuden kuntastrategian ja Eksoten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita.
Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnissa tullaan keskittymään mm. järjestöyhteistyön aktivointiin ja digitaitojen tukemiseen.
4. Rautjärven kunnan toimenpidetaulukko maakunnalliseen vammaispoliittiseen ohjelmaan
Hyvinvointijohtaja kertoi maakunnallisen vammaispoliittisen toimenpideohjelman valmistelusta. Rautjärvellä järjestettiin vammaispoliittisen ohjelman työpaja syyskuussa. Työpajan keskustelujen pohjalta tehtiin toimenpidetaulukko, jonka hyvinvointijohtaja esitteli (muistion liitteenä). Kuntakohtaiset taulukot tulevat maakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman liitteiksi.
5. Vammaisneuvosto seuraavalla valtuustokaudella
Rautjärveltä on ollut kaksi edustajaa Imatran seudullisen vammaisneuvoston jäseninä. Edustajat ovat
kokeneet, että Imatran asiat ovat näissä kokouksissa keskiössä.
Kunnan hallintosääntö päivitetään tänä keväänä. Keskusteltiin mahdollisesta vanhus- ja vammaisneuvoston yhdistämisestä, sen hyödyistä ja haasteista. Jos yhdistetään, miten varmistetaan tasapuolisuus?
Vanhusneuvosto kokee hyvänä vammaisneuvoston siirtämisen takaisin omaan kuntaa. Päätettiin, että
kannatetaan neuvostojen yhdistämistä seuraavalla valtuustokaudella.
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Keskusteltiin myös vanhusneuvoston nimestä. Todettiin, että nimi voi säikyttää jotkut nuoremmat eläkeläiset, jotka eivät samastu vanhus-termiin. Päätettiin selvittää, onko lain puitteissa mahdollista vaihtaa
ryhmän nimi, ja tehdään aloite nimen vaihtamiseksi joko ikäihmisten vaikuttajaryhmäksi tai yhdistettynä
ikäihmisten ja vammaisten vaikuttajaryhmäksi.
6. Toimintakertomus v. 2020
Käytiin läpi toimintakertomus vuodelta 2020 ja lisättiin siihen vanhusneuvoston virkistysiltapäivä. Lisätään myös Väyläviraston vastaus vanhusneuvoston aloitteeseen Simpeleen juna-aseman odotuskatoksien uusimisesta. Hyväksyttiin toimintakertomus näillä lisäyksillä.
7. Hyvinvointisihteerin ajankohtaiset asiat
•
•
•

etäseniorikahvilakokeilu
Arjen olohuone ja Yhes-kohtaamispaikka
Liikunnan iloa ja yhdessäoloa -hanke

8. Kunnanhallituksen ja lautakuntien ajankohtaiset asiat
•
•

kunnanhallitus: kuntastrategia valtuuston hyväksyttävänä seuraavassa kokouksessa
elinympäristölautakunta: paikallisesta Rautjärven seudun invalidiliitosta toivottiin, että vanhusneuvosto voisi kirjoittaa valituksen kävelyteiden ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta
o koronan takia ei voi harrastaa muuta liikuntaa, kuin ulkoilla
→ kevyen liikenteen väylällä ei pääse kulkemaan rollaattorin kanssa, pyörällä eikä kunnolla potkukelkallakaan → mennään autoteille → liikenneturvallisuus vaarantuu
o tiellä menee vain polku, mistä on kävelty
o myös autoilu on muuttunut haastavaksi urien ja polanteen takia
o tehdään vanhusneuvoston kannanotto elinympäristölautakunnalle aiheesta

9. Järjestöjen ajankohtaiset asiat
Jonkun verran on suunniteltu loppukeväälle ja kesälle retkiä.
10. Muut asiat
•

•

seurakunnan terveiset:
o yhteisvastuukeräys v. 2021 teemalla Eniten vanhuudessa yllättää köyhyys (tiedote liitteenä)
o ehtoollisten järjestäminen korona-aikana: ehtoolliselle pääsee osallistumaan rajatusti,
mm. Rautjärvi su 14.2. ja Simpele ke 17.2., tulee ilmoittautua etukäteen (tietoa kirkollisissa ilmoituksissa)
Eksoten edustajaa kaivataan vanhusneuvoston kokouksiin: tällä kertaa oli päällekkäinen kokous

11. Seuraava kokous & kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 21.5.2021 iltapäivällä ja samalla pidetään tämän vanhusneuvoston kokoonpanon päättäjäiset. Paikka ja aika tarkentuu myöhemmin.
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