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VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2019
Neuvoston kokoonpano
Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys ry: Anna-Liisa Heinänen, varalla Eeva Nenonen
Ruokolahden Eläkkeensaajat ry: Pirkko Behm, varalla Eila Jäppinen
Ruokolahden Kristilliset Eläkeläiset ry: Leila Pyykkö, varalla Marita Pirttilahti
Ruokolahden Sotaveteraanit ry: Juhani Liimatta, varalla Helka Pitkänen
Ruokolahden Vanhustentaloyhdistys ry: Heidi Hirvonen, varalla Sari Myyryläinen
Ruokolahden seurakunta: Riitta Luume
Kunnanhallituksen edustaja: Timo Salmisaari, varalla Irja Liimatainen
Asiantuntijajäsen Eksote: Katri Rantasalo, varalla Seija Dyster
Asiantuntijajäsen Eksote: Helena Halme

Toiminta
Vanhusneuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa puheenjohtaja Anna-Liisa Heinäsen johdolla. Neuvoston sihteerinä toimi palvelusihteeri Marketta Paananen.
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa kunnanjohtaja Tuomo Sallinen esittäytyi neuvostolle ja kertoi kunnassa meneillään olevista ikäihmisiä koskevista ajankohtaisista
asioista, mm. sote-palvelut, kerhotilat ja terveydenhuoltopalvelut.
Neuvoston huhtikuun kokous pidettiin senioritalo Immalan Loisteessa Vuoksenniskalla. Taloa ja sen toimintaa esitteli Sirpa Hytönen Eksotelta. Kokoukseen osallistui
myös geronomiopiskelija Taru Kokko.
Edellisen vuoden tapaan kunta hankki toimintavuoden aikana 75 vuotta täyttäville
ruokolahtelaisille kenkiin laitettavat liukuesteet. Imatran IsoAvu:n työntekijät jakoivat
liukuesteitä kotikäyntien yhteydessä. Liukuesteitä oli jaossa myös kirjastolla. Rahat
liukuesteisiin varataan vuosittain liikenneturvallisuusmäärärahoihin.
Vanhusneuvostolta ja suoraan ikäihmisiltä tulleista esityksistä kunnan hyvinvointipalvelujen lautakunta päätti, että ruokolahtelaiset 75+ vuotiaat saavat maksuttoman pääsyn 1.4.2019 alkaen Ruokolahden liikuntahallin kuntosalille.
Tapahtumat
Vanhusneuvosto järjesti palvelukeskuksen päiväsalissa tiistaina 12.3.2019 vanhojen
koululaulujen yhteislaulutilaisuuden. Opettaja Tarja Tiilikaisen mukana tilaisuudessa
oli koulun kuorolaisia. Tarjolla laulajille oli mehua, pullaa ja kahvia. Laulajia tilaisuudessa oli noin 20 henkeä.
Vanhusten viikon teemalla ”Varaudu vanhuuteen” järjestettiin neljä toritapahtumaa.
Kesäkuussa hoitotahdosta oli kertomassa asiantuntijat Etelä-Karjalan Muisti ry:stä,
heinäkuun tapahtumassa oli testamenttista tietoa jakamassa kunnanjohtaja VT
Tuomo Sallinen. Kahtena perjantaina elokuussa jaettiin tietoa pankkipalveluista ja
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edunvalvontavaltuutuksesta. Asiantuntijat olivat S-pankista ja Etelä-Karjalan Osuuspankista.
Liikenneturvan tilaisuus ”Turvallinen ikäautoilu” pidettiin Rasikunnan kerhohuoneella
3.10.2019. Kuulijoita oli 11 henkilöä.
Vanhustenviikonjuhla järjestettiin Ruokolahden koulun monitoimitilassa 9.10.2019.
Juhlapuhujana oli tutkijatohtori Elisa Tiilikainen Itä-Suomen yliopistosta. Yläasteen
oppilaat avustivat juhlavieraita vaatteiden kanssa juhlaan tultaessa ja poistuttaessa ja
avustivat kahvituksessa. Inva-takseilla kuljetettiin palvelukeskuksesta, Ruokorinteestä ja Iltatähdestä asukkaita juhlaan. Myös kotipalvelun asiakkaita haettiin juhlaan.
Maakunnallinen yhteistyö.
Neuvoston varapuheenjohtaja Pirkko Behm edusti neuvostoa liikenneturvallisuus- ja
eOhjat -työryhmissä.
Maakunnallisen vanhus- ja vammaisneuvoston edustajina olivat Anna-Liisa Heinänen
ja Marketta Paananen. Maakunnallinen neuvosto kokoontui vuonna 2019 kaksi kertaa. Kokouksissa valmisteltiin maakunnallista toimintaa maakunta- ja sote-uudistuksessa. Keväällä maakunta- ja sote-uudistus loppui hallituksen kaatumiseen.
Maakunnallisen vanhusneuvosto kokoukseen 11.9.2019 Imatralla osallistuivat AnnaLiisa Heinänen, Leila Pyykkö, Helena Halme ja Marketta Paananen. Kokouksessa
Katja Rääpysjärvi Eksotelta kertoi aiheesta ”Teknologia ikäihmisen hoivassa, hoidossa ja kotona asumisen tukena”. Kokouksessa keskusteltiin myös mielenterveyspotilaiden hoidosta ja kohtelusta terveydenhuollossa. Lisäksi kuultiin kokoukseen osallistuneiden kuntien vanhusneuvostojen ajankohtaiset kuulumiset.

