Rautjärven kunta
Hyvinvointipalvelut

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN
VUOSIRAPORTTI V. 2020
Hyvinvointilautakunta 24.2.2021

Rautjärven kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta v. 2020
Vuosi 2020 oli koronaviruspandemian takia hyvin poikkeuksellinen ja tämä näkyi myös kaikissa
kunnan toiminnoissa. Tapahtumia ja tempauksia ei voitu normaaliin tapaan järjestää, koulu ja
lukio olivat osan vuodesta etäopetuksessa ja nuoriso- ja liikuntatilat ja -ryhmät sekä kirjastot
kuntalaisilta suljettuina.
Koronaviruksen aiheuttamat poikkeustoiminnot on merkattu raporttiin kursivoidulla tekstillä.
Lapset ja lapsiperheet 1. Terveelliset elämäntavat:
• Päiväkodin ja koulun ruoka on ravitsemussuositusten mukaista ja jokainen lapsi käy koulupäivänä syömässä lounaan.
• Päiväkodin luontoretket
• Kevään etäopetusjaksolla huoltajat saivat maksuosoituksia
elintarvikkeita varten, millä korvattiin puuttuva koululounas.
2. Mielen hyvinvointi:
• Kirjasto järjesti näyttelyn, johon kutsui taiteilijoiksi alle kouluikäisiä. Kirjaston sulkuajaksi näyttelystä tehtiin ikkunanäyttely.
• Kulttuuritoimen yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa Juurikadun orkesteri (virtuaalikonsertti) sekä koulun kanssa kotiseuturetki (6. lk). Marraskuussa 2020 aloitettiin uusi näyttelytoiminta kirjaston ja koulun kesken eli Simpeleen koulu
tuottaa jatkossa vuosittain näyttelyn pääkirjastolle.
• Isovanhempien päivä
• Ahaa –teatterin esitys “Onks´ noloo” (mukana esioppilaita)
kaikille kunnan 1.-6.luokkalaisille
• Kunta maksoi 10.12. asti puolet koulukuraattorin palkasta,
siihen ast kunnassa toimi koulukuraattori 100% työajalla.
• Välkkärikoulutusta 5.-luokkalaisille
• Temppukerho ja kaksi palloilukerhoa alakoululaisille
Keväällä temppukerho ehti kokoontua 7 kertaa (yht. 94 osallistujaa)
• OKM:n avustus Perusopetuksen ryhmien jakaminen ja samanaikaisopettaminen käytettiin kevätlukukaudella 2020
resurssiopettajan palkkaukseen. Resurssiopettaja työskenteli pääsääntöisesti lisäresurssina alkuopetuksessa.
• OKM:n Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen tarkoitettua avustusta käytettiin tehostettuun tukiopetukseen sekä muutamiin jakotunteihin.
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3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö:
• Koululla ja varhaiskasvatuksessa liikenneturvallisuusviikko
• Perusopetus etäopetuksessa 19.3.-13.5.2020 välisen ajan.
4. Asiakasosallisuus ja yhteistyöverkostot:
• Koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan
kanssa: kaksi joulupolkua ulkona.
• Kirjaston yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa:
kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta, tiedonhaun opetusta, satu- ja loruhetkiä
• Kulttuuritoimen yhteistyö Lastenkulttuurikeskus Metkun,
Imatran Virta-opisto/musiikkiopiston ja kuvataiteen perusopetuksen kanssa tarjoavat lapsiperheille taidenautintoja
konserttien/esitysten ja näyttelyiden muodossa.
• Syksyllä 2020 Sydänyhdistyksen villasukkakampanja (lahjoittivat villasukat kaikille kunnan 1.-luokkalaisille)
• 4H:n kokkikerho koululla syyslukukaudella
Nuoret

1. Terveelliset elämäntavat
• Pitkinä koulupäivinä lukiolaisilla oli mahdollisuus koulun tarjoamaan välipalaan.
• Liikunnanohjaaja/liikunnanopettaja antaa koululaisille tarvittaessa liikuntaneuvontaa. Neljän oppilaan ryhmä aloitti
syyslukukaudella.
• 7.-luokkaisten päihdeoppitunnit
• Peruskoululla toimi välituntiliikuttajat.
• Nuorisotiloilla tarjolla terveellinen väli- tai iltapala
• Nuorisotoimen hiihtolomaretki Tahkolle yhteistyössä Parikkalan ja Ruokolahden kuntien kanssa
• Syksyn etäopetusjaksolla (7.12.-22.12.2020) lukiolaisille
tarjottiin mahdollisuutta kouluruokailuun päivittäin tai 2-3
kertaa viikossa jaettaviin annoksiin.
• Kevään etäopetusjaksolla huoltajat saivat maksuosoituksia
elintarvikkeita varten.
2. Mielen hyvinvointi
• Avointa keskustelua nuorten kanssa nuorisotiloilla
• Tukioppilaiden järjestämät teemapäivät ja tempaukset: ystävänpäivätempaus
• Harrastekirjasto
• Keväällä 2020 8.-luokkalaiset kävivät Helsingissä osana
Taidetestausta.
• Tammikuussa lukion KVK-kurssilaiset Milanossa
• Perusopetuksen ja lukion päiväretkiä lähiympäristöön loppukeväästä ja syksyllä
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•

•

OKM:n avustus Perusopetuksen ryhmien jakaminen ja samanaikaisopettaminen käytettiin syyslukukaudella 2020 resurssiopettajan palkkaukseen, joka työskenteli pääsääntöisesti lisäresurssina 6. ja 8. luokkalaisten parissa.
OKM:n Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen tarkoitettua avustusta käytettiin tehostettuun tukiopetukseen sekä yläkoulussa että lukiossa.

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuorisotyössä turvallisuus kaikkine ulottuvuuksineen on
aina ensimmäinen prioriteetti: tehdään turvallisuussuunnitelmat, sosiaalinen turvallisuus: kiusaamista ei sallita ja siihen puututaan heti.
Kokeiltiin järjestää JunioriKellaria nuorisotilalla 3.-6.-luokkalaisille: lopetettiin vähäisen kävijämäärän takia
Avattiin Aseman koulun luokkahuoneeseen nuorisotila, auki
3h/vk
Kierrätysteema tiloilla
Opiskeluhuoltoryhmä kokoontui säännöllisesti.
Koulupoliisin vierailu, poliisi vieraili myös nuorisotilalla
Lukio etäopetuksessa 19.3.2020 alkaen lukuvuoden loppuun
Syksyn ylioppilaskirjoitukset pystyttiin pitämään normaalisti
Lukiolaiset etäopetuksessa 7.12.-22.12.2020 välisen ajan
Vuoden 2020 ylioppilaiden lakitusjuhla pidettiin 29.8. ja
4.12.

4. Asiakasosallisuus ja yhteistyöverkostot
• Nuorten vaikuttajaryhmä toimi aktiivisesti; 4 kokousta, aloite
lukiolaisten asumisen tukemisesta, kartoitettiin nuorten toiveita tapahtumalle, kysyttiin elinympäristölautakunnalta
paikkaa skeittiparkille.
• Määriteltiin nuorisotyön arvot ja itsearvioinnin mittarit Oikeesti oikeella asilla -hankkeessa
• Ohjaamon esittely tammikuussa Simpeleellä yläkoululaisille
ja lukiolaisille kesätyönhaun pikatreffien yhteydessä
• Kirjaston yhteistyö koulun kanssa: kirjastonkäytön opetusta,
kirjavinkkausta, tiedonhaun opetusta
• Kulttuuritoimen yhteistyö Lastenkulttuurikeskus Metkun,
Imatran Virta-opisto/musiikkiopiston ja kuvataiteen perusopetuksen kanssa tarjoavat nuorille perheineen taidenautintoja konserttien/esitysten ja näyttelyiden muodossa.
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5. Viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus
• Nuorisotoimen sosiaalien median kanavat aktiivisena, nuoriin pidettiin yhteyttä nuoria somen sekä Wilman kautta
6. Työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys
• Yrittäjyys ja itsevarmuus -tilaisuus lukiolaisille, 9.lk vierailu
Yrityskylässä Lahdessa
• 8. ja 9.-luokkalaisten TET-jaksot työpaikoilla
• Kesätyönhaun pikatreffit yhteistyössä TE-toimiston ja Ohjaamon kanssa
• 53 nuorta kunnalla kesätöissä 2:n ja 4:n viikon jaksoissa
• Alle 29-vuotiaita nuoria palkattiin ohjaajan työpariksi nuorisotilalle: 2 nuorta syksyllä 2020
Käyntikertoja 1304 nuorisotoimen avoimissa toiminnoissa vuonna
2020
• 335 tuntia toimintaa (nuorisotilan avoimet ovet Simpele ja
Asemanseutu, Varhis-kerho Asemanseutu, päiväleirit ja retket)
• 30% osallistujista 10-12-vuotiaita, 56% 13-15-vuotiaita ja
4% 16-19-vuotiaita
Varhis (varhaisnuorten kerho), Asemanseutu:
• keskimääräinen osallistujamäärä 5
• 14 tuntia toimintaa (8.1. – 11.3.2020)
Simpeleen nuorisotila Kellarin avoimet ovet:
• keskimääräinen osallistujamäärä maanantaisin 12 ja perjantaisin 28 nuorta
• 177 tuntia
Asemanseudun nuorisotilan avoimet ovet
• keskimääräinen osallistujamäärä 5
• 30 tuntia toimintaa (30.9. – 9.12.2020)
Välkkäkahvila Simpeleen yläkoululaisille ja lukiolaisille maanantaisin
• keskimääräinen osallistujamäärä 10
• 19 tuntia toimintaa
Etsivän nuorisotyöntekijän asiakkuudet vuonna 20:
• 5 nuorta, joille annettu palveluohjausta ja tukea
• 1 alle 16-vuotias, 2 16-20-vuotiasta, 2 21-25-vuotiasta
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Työikäiset

1. Terveelliset elämäntavat
• Kuntoportaat rakennettiin kuntalaisaloitteen pohjalta Simpeleelle.
• Simpeleen urheilukeskuksen yhteyteen rakennettiin liikuntapuisto.
• Liikunnanohjaaja antaa kuntalaisille liikuntaneuvontaa: puolen vuoden asiakkuus.
• Omatoimikuntosali Rautjärven aseman koululla: 11 asiakkuutta
2. Mielen hyvinvointi
• Kirjasto tarjoaa lainaustoiminnan lisäksi paikan opiskelulle,
työskentelylle, vapaa-ajan harrastuksille sekä mahdollisuuden kohdata muita ihmisiä. Kirjastolla järjestetään digiopastusta, vaihtuvia näyttelyitä sekä tapahtumia kuten lukupiiri.
Kirjasto mahdollistaa tasa-arvoisen pääsyn tiedon ja taiteen
pariin.
• Kulttuuritoimella konsertteja/esityksiä livenä ja virtuaalisena. Yhteistyötä yhdistysten ja mm. Ruokolahden seurakunnan kanssa.
• Liikunnanohjaajan ja harjoittelijan vetämiä välituntitaukojumppia Simpeleen koulun henkilökunnalle viikoittain keväällä ja syksyllä (osallistujia 2-6/kerta)
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
• Liikenneväyliä päällystettiin yhteensä n. 6000 m². Kevyen
liikenteen väyliä päällystettiin n. 600 metrin matkalta.
• Katuvalaistusta parannettiin LED-tekniikalle Roukon alueella Viljonkadulla ja Reinikaisenkadulla. Reinikaisenkadun
loput valaisimet uusitaan vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen Simpeleen alueen katuvalot ovat 95 % LED-valaisimilla valaistuja.
4. Asiakasosallisuus ja yhteistyöverkostot
• Simpelejärven opisto ja Rautjärven kirjasto järjestivät yhteistyössä digipajoja pääkirjastossa ja Asemankirjastossa.
• Kelan etävastaanottomahdollisuus kunnantalolla, asiointipisteeseen voi jättää Kelan lomakkeita ja autetaan niiden
täytössä
5. Viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus
• Kunnan Facebook-sivulla seuraajia 1031 (vuodessa 300 lisää), kunnan Instagramiin 200 seuraajaa lisää (nyt 490), Instagramissa tavoitetaan paremmin nuoria
• Kunnan eri yksiköillä myös omia sosiaalisen median kanavia: kirjaston ja kulttuuritoimen, Rautjärven lukion ja liikunnanohjaajan Facebook-sivut
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6. Työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys
• Palkkatukityöllistetyt, työkokeilut, työharjoittelut: vuonna
2020 1 työkokeilija nuorisotoimessa, 5 palkkatukityöllistettyä elinympäristöpalveluissa
• Saimaan virran työpajalla ollut kuntouttavassa työtoiminnassa keskimäärin 5 hlöä ja paja on ollut auki 1-2pv/vk
Ikäihmiset

1. Terveelliset elämäntavat
• Kunnan liikuntatoimi järjesti eri puolilla kylää säännöllisesti
avointa tuolijumppaa senioreille, kesäkuukausina ulkona liikuntapuistossa avoin ryhmä
• Liikuntaneuvontaa senioreille
• 65+ tuettu kuntosalikortti 103 henkilöllä
2. Mielen hyvinvointi
• Neuvontapuhelin koronakaranteenissa olleille ikäihmisille,
avattiin huhtikuussa kirjastolle, mm. vapaaehtoisen koronaavun koordinointi
• Veteraanien huomioiminen kansallisena veteraanipäivänä
yhdessä seurakunnan kanssa (vain veteraanilounas kotiin
toimitettuna, koska koronan vuoksi juhla peruttiin)
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
• Vanhusneuvoston liukuestekampanja: jaettiin 150 paria kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä 75-vuotta täyttäneille rautjärveläisille marras-joulukuussa
• Vanhusneuvosto teki Väylävirastolle aloitteen Simpeleen
juna-aseman odotuskatosten uusimisesta
4. Asiakasosallisuus ja yhteistyöverkostot
• Yhteistyö Eksoten MAA-hankkeen kanssa; tiedottaminen
• Kirjasto tarjosi tilat monien yhdistysten kokoontumisiin
5. Viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus
• Kunta mukana Socomin Helmi- hyvää elämää ikääntyneenä
hankkeessa: käytiin kyläkierroksella 5 eri kylässä kertomassa
kunnan, Eksoten, seurakunnan ja järjestöjen palveluista
ikäihmisille, osallistujia yli 150 henkilöä
6. Työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys

Muu hyvinvointityö
Kulttuuri

Yhteensä 14 live- ja virtuaalitapahtumaa, 7163 kävijää
(livetapahtumissa 2862 ja virtuaalitapahtumissa 4301)
Suurimmat kävijämäärät:
• 4081, Rautjärven Kulttuuriviikko virtuaalisena
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•
•
•
Kirjasto

Liikuntatoimi

Tilastotietoja:
•
•
•
•
•

Yleisötapahtumia 14 kpl
Kouluryhmäkäyntejä 20 kpl
Lukupiirejä 6 kpl
Näyttelyitä 19 kpl
Yhdistysten kokouksia ja kokoontumisia 15 kpl

•
•
•
•
•
•

Kokonaislainaus 32189
Pääkirjaston lainaus 28410
Asemankirjaston lainaus 3779
Kävijämäärä yhteensä 19594
Pääkirjaston kävijämäärä 18348
Asemankirjaston kävijämäärä 1246

•

Nuorten urheilijoiden stipendit 7 nuorelle ja seura-avustukset; 5 urheiluseuraa sai yhteensä 20000 e.
Uimakoulut heinäkuussa lapsille Tulilammella ja Tiiliruukissa, yhteensä 4 ryhmää kokoontui viikon ajan
Tuolijumppa Miettilässä, Rautjärven aseman koululla, pääkirjastolla ja äijäjumppa talvikaudella
Vanhustenviikolla kaksi ulkojumppaa
Taukojumpat kerran viikossa kunnantalon, koulun ja ruokapalvelu Rosmariinin työntekijöille

•
•
•
•

Ruokapalvelu Rosmariini

•
•
•
•
•

Elinympäristöpalvelut

1930, Päivä Museotiellä -tapahtuma
Kotiseutunäyttely: 271 kävijää
Kollaa ja Simo Häyhä -museo: 4297 kävijää

Kunnioitetaan ruokaperinteitä kalenterin mukaisesti (Runebergin päivä, laskiainen, joulu yms.)
Toiveruokaviikko vanhuksille vanhustenviikolla
Itsenäisyyspäivän- ja joulun juhlalounas
Hiljainen ruokailu: opetetaan lapsille ja nuorille ruokarauhan tärkeydestä
Valmistetaan ravitsemussuositusten mukaista ruokaa lapsille ja vanhuksille

Nopeusnäytöt ja hidasteet:
Nopeusnäytöistä saadun nopeusdatan perusteella päätettiin hidasteiden rakentamisesta Roihankadulle. Roihankadun suuret ajonopeudet ovat tulleet esiin jo Rautjärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessä.
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Hidasteiden tyypiksi valittiin ”Sini-töyssy”, jotka ehkäisevät tehokkaasti datasta havaittuja erittäin korkeita ylinopeuksia aiheuttamatta
kuitenkaan suurta haittaa normaalille liikennevirralle. Toinen näytöistä on myöhemmin siirretty Kenraalintielle lähelle koululle johtavaa Marja-Liisan kadun liittymää.
Retkeily- ja maastopyöräreitit:
Toteutettiin E10-retkeilyreitin kunnostus- ja opastesuunnittelu sekä
tutkittiin mahdollisuudet muuttaa reitti maastopyöräilyyn soveltuvaksi. Lisäksi selvitettiin Konkalammen alueen maastopyöräilymahdollisuuksia ja Pumptrack- radan sijoittaminen ja sen kustannukset.
E10- reitin osalta käynnistettiin yhteishanke Ruokolahden ja Parikkalan kuntien kanssa, jossa E10 kunnostetaan ja siitä muodostetaan retkeilyn, maastopyöräilyn ja polkujuoksun runkoreitti kuntien
välille. Em. kunnan ovat varautuneet käytännön toimenpiteisiin vuoden 2021 talousarvioissa ja toteutus alkaa keväällä. Myös Imatran
ja Lappeenrannan kaupungit ovat lähteneet hankkeeseen mukaan.
On todennäköistä, että reitti laajenee myös ainakin Imatran alueelle.
Muuta:
•
•

•

Muuta

Skeittiparkkialueen osoittaminen: Lautakunta päätti osoittaa skeittialuetta Kirjaston alaparkista
Aloitettiin Simpeleen asemakaavan muutokset ja laajennukset. Laadittavalla kaavalla ratkaistaan kulkuyhteydet
tehtaan sillan poistamisen jälkeen ja Simpeleen rautatieaseman turvallinen saavutettavuus. Kaavan muutosten ja
laajennusten on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun
mennessä.
Aloitettiin Rautjärven asemanseudun Mikonkadun katusuunnitelman laatiminen. Katusuunnitelmalla parannetaan
alueen kulkuyhteyksiä ja katualueen kuivatusta. Katusuunnitelma valmistuu huhtikuun 2021 loppuun mennessä ja taloussuunnitelmassa on varauduttu suunnitelman toteutukseen vuonna 2022.

Eriarvoisuuden vähentäminen
• Kiusaamiselle 0-toleranssi päiväkodeissa ja kouluissa,
sekä kunnan työpaikoilla.
Osallisuuden lisääminen ja vahvistaminen
• Kuntalaiset otettiin mukaan uuden kuntastrategian tekoon
järjestämällä useita kuntalaisraateja sekä kyselytutkimus
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Järjestötoiminnan tukeminen
• Toiminta-avustusta myönnettiin 18 järjestölle yhteensä 14250
euroa
• Kunta jakoi torikahviovuoroja kesäajalle

Laaja hyvinvointikertomus v. 2021-2025
Rautjärven kunnan laaja hyvinvointisuunnitelma rakentuu uuden kuntastrategian tavoitteiden ympärille ja sitä ohjaa Eksoten maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman teemat: terveelliset elintavat, mielen hyvinvointi ja työllisyys. Rautjärven kunnan laaja hyvinvointisuunnitelma seuraavalle
valtuustokaudelle valmistellaan kevään 2021 aikana ja sen hyväksyy uusi kunnanvaltuusto.
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