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Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 20.10.2021 klo 10.00
Rautjärven kunnantalo, valtuustosali

Läsnä:

Leena Kaljunen
Teuvo Räsänen
Anne Poutanen
Kari Javanainen
Aila Paajanen
Tuula Kukkonen
Merja Laari
Sirkku Hammarén
Sari Hokkanen
Pekka Lankinen
Satu Piik
Tuula Röysky

Eläkeliiton Rautjärven yhdistys ry
Eläkeliiton Simpeleen yhdistys ry
Rautjärven Seudun Invalidit ry
Rautjärven-Simpeleen Sydänyhdistys ry
Simpeleen Eläkkeensaajat ry
Simpeleen Marttayhdistys ry
Eksote
Ruokolahden seurakunta
Eksote, Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanke, etänä
Rautjärven kunta, kunnanhallituksen edustaja
Rautjärven kunta, hyvinvointilautakunnan edustaja
Rautjärven kunta, hyvinvointisihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Teuvo Räsänen avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Ikäihmisten vaikuttamispäivä Rautjärven Aseman koululla ke 19.1.2022
Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen Sari Hokkanen pyysi ehdotuksia tammikuun vaikuttamispäivän sisällöksi.
Järjestöt eivät ole vielä omissa kokouksissaan ennättäneet kysellä jäsenistön ehdotuksia
päivän sisällöstä mutta asia otetaan esille. Hyvinvointiin ja digiosaamiseen liittyvät asiat
ovat ainakin tärkeitä aiheita sekä Arjen olohuoneen toiminnan esittely.
Ehdotuksia voi laittaa Tuulalle tuula.roysky@rautjarvi.fi tai puh. 040 181 4026.
3. Toimintasuunnitelma 2022
Toimintasuunnitelmaa peilattiin edellisten vuosien vanhusneuvoston suunnitelmiin ja ideoitiin siltä pohjalta ensi vuoden toimintaraameja. Liitteenä keskustelun yhteydessä syntynyt
toimintasuunnitelma, jota voidaan vielä muokata seuraavassa kokouksessa.
4. Talousarvio 2022
Vanhus- ja vammaisneuvostolle on budjetoitu 5624 €. Tarkempi selvitys rahoituksen kohdentamisesta seuraavassa kokouksessa.
5. Hyvinvointisihteerin ajankohtaiset asiat
-

Vanhusneuvostopäivä 4.11.2021 teamsosallistuminen, liitteenä olevassa kutsussa ilmoittautumislinkki
Vanhusneuvosto -asiantunteva vaikuttaja; Eläkeliiton koulutus vanhusneuvostoille 26.11.2021,
liitteenä olevassa kutsussa ilmoittautumislinkki
Vanhusneuvosto-opas sitra.fi/julkaisut/vanhusneuvosto-opas
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Arjen olohuone Roihankatu 1
Kaikille avoin, matalan kynnyksen kohtaamispaikka on Rautjärven asukkaiden yhteinen
olohuone ja eri toimijoiden ja yhdistysten kokoontumispaikka. Kohtaamispaikan ja sen tarjoaman toiminnan tavoitteena on edistää kuntalaisten sosiaalista tasa-arvoa, mahdollistaa
kohtaamista, lisätä osallisuuden, välittämisen ja kohtaamisen kulttuuria. Kohtaamispaikan
tarkoituksena on tukea järjestöjä ja vapaaehtoistoimintaa heidän omassa toiminnassaan,
kehittää yhteistyötä julkisen ja vapaaehtoissektorin välillä. Toiminnan järjestäjinä ovat
kunta, Eksote, järjestöt/yhdistykset sekä niiden hankkeet ja muut mahdolliset toimijat.
o
o
o
o
o
o

Kohtaamispaikan toiminnalla pyritään kaikille avoimen toiminnan lisäksi tavoittamaan
nuoria, jotka ovat työelämän ja opiskelun ulkopuolella
ikääntyneitä, jotka kokevat turvattomuutta ja yksinäisyyttä
lapsiperheitä, jotka toivovat vertaistukea ja tutustumista toisiin perheisiin
työttömiä, joiden työllistyminen on vaikeaa
maahanmuuttajia kotouttamiseksi ja integroimiseksi kielen, kulttuurin ym. osalta
pitkäaikaissairaita eri pitkäaikaissairauksien järjestöjen kautta
Arjen olohuoneen tiloissa on tällä hetkellä käynnissä remontti ja tavoitteena on avata tila
tämän vuoden puolella.
Kehittämis- ja toimintaideoita tilan käytön suhteen otamme mielellämme vastaan,
tuula.roysky@rautjarvi.fi tai puh. 040 181 4026

5. Muut asiat
Järjestöt ja yhteisöt ovat valinneet edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon. Osalla on
valittu myös varajäsen. Halutessaan järjestöt ja yhteisöt voivat valita myös varajäsenen,
ehdotukset seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan varajäsenten hyväksymisen.
Edellisessä kokouksessa valittiin edustajat lautakuntiin ja valtuustoon. Päätettiin valita
myös varajäsenet näihin
Kunnanvaltuusto

varsinainen jäsen Tuula Kukkonen
varajäsen Teuvo Räsänen

Hyvinvointilautakunta

varsinainen jäsen Leena Kaljunen
varajäsen Anne Poutanen

Elinympäristölautakunta

varsinainen jäsen Anne Poutanen
varajäsen Kari Javanainen

Hyvinvointitiimi

varsinainen jäsen Leena Kaljunen
varajäsen Tuula Kukkonen

Kun varsinainen jäsen ei pääse osallistumaan vanhus- ja vammaisneuvoston, lautakuntien
tai valtuuston kokoukseen, hän huolehtii itse varajäsenen kutsumisesta.
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7. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 15.12.2021 klo 10.00 Arjen olohuoneessa, Roihankatu 1.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30.

Teuvo Räsänen
puheenjohtaja

Tuula Röysky
sihteeri
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