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Vanhusneuvoston kokous 1/2019
Aika

Maanantai 11.2.2019 kello 12.00—14.15

Paikka

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä

Anna-Liisa Heinänen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys ry
Juhani Lhmatta, Ruokolahden Sotaveteraanit ry, varaedustaja
Pirkko Behm, Ruokolahden Eläkkeensaajat ry
Riitta Luume, Ruokolahden seurakunta
San Myyryläinen, Ruokolahden Vanhustentaloyhdistys ry
Irja Liimatainen, kunnanhallituksen varaedustaja
Katri Rantasalo, Eksoten terveys- ja vanhuspalvelut, asiantuntija
Helena Halme, Eksoten sosiaalityöntekijä, asiantuntija

Poissa

Heidi Hirvonen, Ruokolahden Vanhustentaloyhdistys ry
Pirkko Muhonen, Ruokolahden Kristilliset Eläkeläiset ry
Timo Salmisaari, kunnanhallituksen edustaja

Puheenjohtaja

Anna-Liisa Heinänen

Sihteeri

Marketta Paananen, palvelusihteeri
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anna-Liisa Heinänen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat terve
tulleiksi.
Kunnanjohtaja Tuomo Sallinen esittäytyy
Kunnanjohtaja Tuomo Sallinen kertoi neuvostolle kunnassa meneillään olevista
ikäihmisiä koskevista ajankohtaisista asioista mm. sote-kiinteistät, kerhotilat ja
terveydenhuoltopalvelut.
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§

Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2018
Vanhusneuvostolle lähetetään kokouskutsun mukana sihteerin laatima toiminta
kertomusluonnos vuodelta 2018.

Neuvosto

Toimintakertomus hyväksyttiin ja se liitetään pöytäkirjaan.
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Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2019

§

Neuvosto

Vanhojen koululaulujen yhteislaulutilaisuus
palvelukeskuksen päiväsalissa maaliskuussa klo 13.30—1 4.15
mukana koulun kuoro opettaja Tarja Tiilikaisen johdolla
kahvitus klo 13 alkaen.

-

-

-

Toritapahtumat kesällä, vanhustenvHkon teemalla “Varaudu vanhuuteen”
edunvalvontavaltuutus, asiantuntija sosiaalityöntekijä Helena Halme
hoitotahto, kysytään asiantuntija Etelä-Karjalan Muisti ry:stä
testamentti, asiantuntija kunnanjohtaja Tuomo Sallinen
-

-

-
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pankkipalvelut, asiantuntijat kysytään Etelä-Karjalan Osuuspankista ja S
pankista.

VanhustenvNkko 6.—1 3.10.201 9, teemana “Varaudu vanhuuteen”
turvallinen ikäautoilu -tilaisuus, ajokortista luopuminen, päihteet ja lääkkeet
liikenteessä, asiantuntijat Lhkenneturvasta, polhsista ja Eksotesta
vanhustenvUkon tapahtumien suunnittelutyöryhmään valittiin Anna-Liisa Hei
nänen, Eksoten vanhustenhuollon ohjaaja ja Marketta Paananen
seurakuntajärjestää vanhusten kirkkopyhään 6.10.2019 kuljetuksen ja ruo
kailun.
-

-

-

Markkinoilla ruokolahtelaisille ikäihmisille tehty kysely
Vanhusneuvosto järjesti Ruokolahti-markkinoilla syksyllä 2018 kyselyn ruoko
lahtelaisille ikäihmisille heidän toiveistaan kotikunnan palveluista ja asumismuo
doista. Kyselyyn vastasi yli 130 henkilöä.
Kyselyn tutoksissa ja käydyissä keskusteluissa korQstetusti asumistoiveissa tuli
esille:
yhteisöllinen asumismuoto, senioritalo
kohtuuhintaiset ikäihmisille sopivat vuokra-asunnot
tehostetullu palveluasuminen.

-

-

-

Palveluissa tärkeiksi koettiin:
terveyspalvelut
lähipalvelut (esim. pankki, kauppa, apteekki)
kirjasto
INkuntamahdollisuudet.

-

-

-

-

Neuvosto

Päätettiin lähettää kyselystä tehty yhteenveto tiedoksi kunnanhallitukselle.
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Imatran IsoAvun hyvinvointia- ja terveyttä edistävä into 8.5.2019

§

Imatran IsoApu pitää hyvinvointia- ja terveyttä edistävän infon tänä vuonna 75
vuotta täyttäville ruokolahtelaisille (59 henkilöä) keskiviikkona 8.5.2019 kello
10—12.
Vanhusneuvoston edustajan nimeäminen into-tilaisuuteen ja kahvituksen järjes
täminen.
Neuvosto

Vanhusneuvostoa Imatran IsoAvun into-tilaisuudessa edustavat Anna-Liisa Hei
nänen ja Riitta Luume.
Ruokapalvelusta kysytään kahvituksen järjestäminen.

7

§

Tiedoksi
Eksoten Digiohjaukset Imatran IsoApu -palvelukeskuksessa.
Eksoten tuollamat palvelut kunnittain, Ruokolahden kuntakortti.
Eksoten tiedote 4.2.2019: Avoin yleisöluento 11.2.2019, Toimintakykyisenä ko
tona.
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Jaettu materiaali merkittiin tiedoksi.
Muut esille tulevat asiat
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun geronomiopiskelija on pyytänyt saada
tulla seuraamaan vanhusneuvoston kokousta.
Vanhusneuvoston Eksoten asiantuntijajäsen Katri Rantasalo ilmoitti jäävänsä
vuorotteluvapaalle.

Neuvosto

Katri Rantasalon tilalle neuvoston kokouksiin kutsutaan varajäsen Seija Dyster.
Geronomiopiskelija kutsutaan neuvoston seuraavaan kokoukseen.
Seuraava kokous
Päätettiin kysyä mahdollisuutta pitää seuraava kokous Imatralle juuri valmistu
neessa Immalan Loiste-senioritalossa maanantaina 29.4.2019.

Pöytäkirja on tarkastettu 18.2.2019

Anna-Liisa Heinänen
puheenjohtaja

Marketta Paananen
sihteeri
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VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2018
Neuvoston kokoonpano
Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys ry: Anna-Liisa Heinänen, varalla Eeva Nenonen
Ruokolahden Eläkkeensaajat ry: Pirkko Behm, varalla Eila Jäppinen
Ruokolahden Kristilliset Eläkeläiset ry: Pirkko Muhonen, varalla Kyllikki Syrjänen
Ruokolahden Sotaveteraanit ry: Sinikka Röyti, varalla Juhani Lhmatta
19.9.2018 alkaen varsinainen edustaja Juhani LNmatta, varalla Helka Pitkänen
Ruokolahden Vanhustentaloyhdistys ry: Heidi Hirvonen, varalla San Myyryläinen
Ruokolahden seurakunta: Riitta Luume
Kunnanhallituksen edustaja: Timo Salmisaari, varalla Irja Lhmatainen
Asiantuntijajäsen Eksote: Katri Rantasalo, varalla Seija Dyster
Asiantuntijajäsen Eksote, Helena Halme
Toiminta
Vanhusneuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa puheenjohtaja Anna-Liisa Hei
näsen johdolla. Neuvoston sihteerinä toimi palvelusihteeri Marketta Paananen.
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa teknisten palvelujen toimialajohtaja Arja Villa
nen esitteli uuden Ruokolahden koulun suunnittelua, rakentamista ja sen tulevaa
käyttöä.
Kevään kokouksessa kirjastovirkailija Arto Tella kertoi suunnitelmista aloittaa kotikir
jastopalvelu ja lukukaveri -toiminta Etelä-Karjalan muisti ry:n kanssa vapaaehtoistoi
mintana.
Vuoden viimeisessä kokouksessa perhehoidon kehittäjä Minna Valtonen IsoApu- pal
velukeskuksesta kertoi vanhusten perhehoidosta.
Vanhusneuvoston esityksestä kunta päätti hankkia kaikille toimintavuoden aikana 75
vuotta täyttäville ruokolahtelaisille kenkiin laitettavat liukuesteet. Imatran IsoAvu:n
työntekijät jakavat liukuesteet kotikäyntien yhteydessä. Rahat liukuesteisiin varataan
vuosittain liikenneturvallisuusmäärärahoihin.
Etelä-Karjalan Osuuspankin Ruokolahden konilorin sulkeminen aiheutti raha-asioiden
hoitamisessa suurta huolta ikäihmisten keskuudessa. Neuvoston pyynnöstä kunnan
johtaja Antti Pätilä ja puheenjohtaja Anna-Liisa Heinänen selvittivät Etelä-Karjalan
Osuuskaupan kanssa mahdollisuutta saada pankkipalveluita kaupan yhteyteen. Rasi
lan S-Marketissa pankkipalvelut aloitettiin syyskuussa.
Pankkipalveluiden loputtua Ekop pyysi vanhusneuvostolta kannanottoa siitä miten di
gipalveluiden opastamista kannattaisi ikäihmisten keskuudessa hoitaa.
Tieto kerhotila Putkan purkamisesta aiheutti huolta ikäihmisten keskuudessa. Korvaa
vat kerhotilat kartoitettiin kunnassa. Asiasta järjestetään tiedotustilaisuus kerhotilojen
käyttäjille ennen Putkan purkamista.
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Tapahtumat
16.5.2018 järjestettiin Ihkunnallinen toritapahtuma. Liikuntakoordinaattori Jesse Kotiranta ja fysioterapeuui Man Tonder apastivat ulkoiNkuntapaikan laitteiden käyttöä ja
ohjasivat kahvakuulajumppaa, krokettia ja neuvoivat kävelysauvojen käytössä.
LHkuntapisteisUn tutustuneet saivat “liikuntakortilla” pullakahvit Kompassista. Torilla oli
jaossa vanhusneuvoston ja IsoAvun esitteitä, tapahtumaa pidettiin onnistuneena.
Vanhusneuvosto järjesti yhdessä Liikenneturvan ja Imatran IsoAvun kanssa toritapah
tuman vanhustenviikolla maanantaina 8.10.201 8. Aiheena oli rollaattonin kanssa käy
tettävä kypärä, heijastimen käyttö ja liukuesteet. Tapahtumassa neuvosto tarjosi grilli
makkaraa ja mehua. Tapahtumaan osallistui noin 40 henkilöä.
Vanhustenviikonjuhla järjestettiin tällä kertaa yhdessä Imatran vanhusneuvoston
kanssa kulttuunitalo Virrassa Imatralla. Ruokolahdelta oli bussikuljetus juhlaan, kyy
dissä 20 matkustajaa. 1 nvatakseifla kuljetettiin palvelukeskuksesta, Ruokorinteestä ja
lltatähdestä asukkaita juhlaan.
Yhteistyössä Ruokolahden Taideyhdistyksen kanssa vanhustenvOkolla pidettiin palve
lukeskuksen, Ruokorinteen ja Iltatähden asukkaille “taidepaja”.
Ruokolahti-markkinoilla vanhusneuvosto teki kyselyn ikäihmisten toiveista asumisesta
ja palveluista. Kyselyyn vastasi 137 henkilöä. Kyselyn vastauksista on tehty kooste.
Maakunnallinen yhteistyö.
Neuvoston varapuheenjohtaja Pirkko Behm edusti neuvostoa INkenneturvallisuus- ja
henkilökohtaisen budjetoinnin työryhmissä.
Etelä-Karjalan maakunnan vanhusneuvostojen kokoukseen Rautjärvellä 10.1.2018
osallistuivat Anna-Liisa Heinänen, Pirkko Behm ja Marketta Paananen. Tilaisuudessa
muutosjohtaja Aija Tuimala Etelä-Karjalan liitosta kertoi maakunta- ja sote-uudistuk
sen valmistelusta ja kehitysjohtaja Merja Tepponen Eksoten vanhuspalveluista.
Maakunnallisen vanhus- ja vammaisneuvoston edustajiksi valittiin Anna-Liisa Heinä
nen ja Markella Paananen. Maakunnallinen neuvosto kokoontui kaksi kertaa.
Ensimmäisessä maakunnallisessa kokouksessa muutosjohtaja Aija Tuimala kertoi
maakunnan organisoitumisen alustavasta suunnittelusta, että maakuntaan perustet
taisiin vaikuttamiselimet lainsäädännön mukaan. Laissa mainitaan erikseen vammais
ja vanhusneuvostot. Jatkossa tulee luonnostella ideoita neuvostojen muodostami
sesta ja kokoonpanoista.
Maakunnan neuvostoon tulee lakiesityksen mukaan edustus jokaisesta kunnasta.
Neuvoston tehtävänä olisi vuoropuhelu ja tiedon välittäminen maakunnan ja kuntien
välillä. Tärkeäksi nähtiin vuosikellon muodostaminen kuntien ja maakunnan toiminto
jen synkronoimiseksi
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Osallistujat pitivät tärkeänä, että jatkossa edustajat olisivat pääosin vammais- ja van
husjärjestöistä, vaikka muitakin tarvitaan (virkamiesedustajat, poliittisesti valitut edus
tajat).
Eksoten kehitysjohtaja Merja Tepponen kertoi esimerkkinä valinnanvapaudesta pal
velusetelistä, miten järjestäjä ja tuottaja -järjestelmä toimii uuden valmistelussa ole
van sote- ja maakuntalain mukaan.
Syyskuussa pidetyssä toisessa maakunnallisessa vanhus- ja vammaisneuvoston ko
kouksessa projektipäällikkö Minna-Maria Behm Eksotesta esitteli tuloksia Ikäystävälli
nen kunta ja maakunta -kyselystä kuntien vanhusneuvostojen omissa kunnissaan te
kemien kyselyjen pohjalta. Kyselyn tarkoituksena on huomioida väestön ikääntymi
nen ja elinympäristö kunnissa. Minna-Maria Behm kertoi, että Etelä-Karjalan vanhuspoliittisen ohjelman päivitys on tekeillä. Tarkoitus on päivittää ohjelma maakunta-ai
kaan.
Neuvoston jäseniä osallistui seuraaviin maakunnallishn tilaisuuksNn:
Hyvinvointiseminaari 18.1.2018 Lappeenrannassa
Tulevaisuuden vanhuus -seminaari 7.5.2018, Lappeenrannassa
Imatran seudun kuntien liikenneturvallisuus suunnitelmat -tilaisuus 24.5.2018,
Imatralla
Perhehoidon seminaari 30.8.2018, Lappeenrannassa.

-

-

-

-

