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Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous
Aika:
Paikka:

Torstai 23.9.2021 klo 13.00
Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone

Läsnä:

Leena Kaljunen
Teuvo Räsänen
Anne Poutanen
Kari Javanainen
Aila Paajanen
Tuula Kukkonen
Merja Laari
Sirkku Hammarén
Sari Hokkanen
Pekka Lankinen
Satu Piik
Virpi Nevalainen
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, etänä
Rautjärven kunta, hyvinvointijohtaja
Rautjärven kunta, hyvinvointisihteeri

1. Kokouksen avaus
Hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen avasi kokouksen ja vanhus- ja vammaisneuvoston
edustajat esittäytyivät
2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Räsänen ja varapuheenjohtajaksi Kari Javanainen
3. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö
Hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen esitteli vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää kunnan ja vanhus- ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä arvioida,
tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja vanhuksia, vammaisia ja muita erityisryhmiä koskevissa
asioissa. Kunnanhallituksen alaiselta toimikunnalta toivotaan aktiivista otetta toimintaan
vanhusten ja vammaisten näkökulmasta katsoen.
4. Hyvinvointijohtajan ajankohtaiset asiat
Eksoten hyvinvointisuunnitelma käsitellään myöhemmin tässä kokouksessa.
5. Järjestöjen ajankohtaiset asiat
Simpeleen Marttayhdistyksen Tuula Kukkonen kertoi, että Lokakuu on Puurokuu -tapahtuma järjestetään torilla 7.10. klo 9-11.
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6. Hyvinvointisihteerin ajankohtaiset asiat
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille eteenpäin yhdistyksille tiedotettavaksi on lähetetty
tiedot seuraavista webinaareista
- Voimaa ruuasta -webinaarit ikäihmisille
- Tietoa ikä- ja muistiystävällisyydestä -koulutus järjestöille, vanhusneuvostoille ja kuntalaisille etäyhteyksin ti 21.9.2021 klo 10.00 -11.30
- Ikäystävällinen asuminen -hankkeen loppuseminaari etäyhteyksin ma 4.10.2021 klo
8.15–12.00
- Vanhusneuvostopäivä etäyhteyksin to 4.11.2021 klo 10.00 - 15.30
- Valtakunnallinen vanhustenviikko vietetään 3.- 10.10.2021 teemalla Luonto antaa voimaa. Rautjärven kunta, Ruokolahden seurakunta ja Simpeleen Marttayhdistys järjestävät yhdessä liikunnallisen tapahtuman Kivitaskun pihalla (Simpeleentie 40) to 7.10.2021
klo 10.00 -12.00.
7. Etelä-Karjalan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021–2025
Laaja hyvinvointisuunnitelma tehdään valtuustokausittain. Eksoten hyvinvointiraportti on
tullut kuntiin kommentoitavaksi. Pääpainopisteet ovat
1. terveelliset elintavat
2. mielen hyvinvointi
3. työllisyys
Kuntaan on aukeamassa arjen kohtaamispaikka kaikille, työnimellä ”Arjen olohuone”, Roihankatu 1. Toiveita ja ehdotuksia tilojen suunnitteluun liittyen sähköpostilla
tuula.roysky@rautjarvi.fi tai virpi.nevalainen@rautjarvi.fi
Hyvinvointisuunnitelman sisällöstä keskusteltiin vilkkaasti ja todettiin mm. että
- vanhusten turvattomuus ja yksinäisyys on lisääntynyt, erityisesti korona-aikaan
- yhä huonokuntoisempia hoidetaan kotiin
- ystävätoimintaa tulisi aktivoida
- etsivä vanhustyö, Eksote, MAA -hanke, järjestöt, kunnat ja seurakunnat tekevät jo yhteistyötä. Tulisi tunnistaa jo tehtävä yhteistyö ja mitä vielä voidaan tehdä yhdessä,
esim. kaatumisen ehkäisemisen toimintamalli on yhteistyössä valmisteilla (Sari Hokkanen)
- Arjen olohuoneeseen tulossa digitukea, vertaisohjaajakoulutus käynnissä
- kun suunnitellaan uusia tai korjataan vanhoja tiloja, pitää aina ottaa huomioon myös
erityisryhmien tarpeet ja nämä mukaan jo suunnitteluvaiheessa
- robotiikasta syntyi vilkasta keskustelu; vanhustenhoidossa, yhteydenpidossa, keskustelukanavana jne.
- voitas.fi sivusto; jumppaohjelmia, museokäyntejä, ruskaretkiä
8. Muut asiat
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenen valitseminen lautakuntiin ja valtuustoon.
Kunnanvaltuusto: Tuula Kukkonen
Hyvinvointilautakunta: Leena Kaljunen
Elinympäristölautakunta: Anne Poutanen
Hyvinvointitiimi: Leena Kaljunen
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Valittujen jäsenten tehtävänä on viedä vanhus- ja vammaisneuvoston terveiset lautakuntaan ja valtuustoon sekä päinvastoin. Jäsen tiedottaa vanhus- ja vammaisneuvostoa kokouksesta.
Sari Hokkanen kertoi Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeesta
Rautjärven ikäihmisten vaikuttamispäivä 9.1.2021 Rautjärven Asemanseudun koululla
- mitä ikäihmiset toivovat, että tällaisessa iltapäivässä tapahtuisi?
- opiskelijat ovat tukemassa digiosaamista
- mitä keväälle 2022 järjestettävään työpajaan sisällöllisesti toivottaisiin?
- Vanhustenviikolla 5.10.2021 valtakunnallinen seniorsurf; maakunnallinen etäjumppapäivä,klo 13.00 Lpr youtube -kanavalla erilaisia jumppia
- Sari Hokkanen, puh. 040 683 8962, sähköposti sari.hokkanen@eksote.fi
9. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään Rautjärven kunnantalon valtuustosalissa ke 20.10.2021 klo
10.00. Tämän kokouksen muistio allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.44.

Teuvo Räsänen
puheenjohtaja

Tuula Röysky
sihteeri
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