Muistio
Vanhusneuvoston kokous
Aika: 7.11 2022 klo 9:30: -11:00. Tämän jälkeen ikäystävällinen asuinympäristö -työpaja
valtuustosalissa
Paikka: Kunnanhallituksen huone os. Kinnulantie 1
Paikalla
Kirsti Karvinen
Raili Makkonen
Raija Venäläinen
Raita Joutsensaari, Jyrki Kymäläinen
Poissa: Senja Lappalainen, Aarne Rouvinen
Tommi Sallinen, Heli Sarkkinen
Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen
• puheenjohtaja Raili Makkonen totesi läsnäolijat
2. Lausunto Rääkkylän kuntastrategialuonnokseen (liite2)
Kuntalain 37 § mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto
päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä
tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan
tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen
toteutumisen arviointi ja seuranta.
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•

kunnanjohtaja Esko Rautiainen esitteli luonnoksen,
vanhusneuvosto keskusteli luonnoksesta mm. vapaaajanasukkaiden merkityksestä kunnalle ja digitalisaation
mahdollisuuksista. Neuvosto ei antanut erillistä lausuntoa.

3. Lausunto kunnan kotouttamisohjelmaan. Liite lähetetään 31.10.2022
kunnanhallituksen kokouksen jälkeen.
Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (30.12.2010/1386, jälj.
kotoutumislaki) 32 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on
laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön
vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan
kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä
vuodessa.
Kunta vastaa kotouttamisohjelman laatimisesta ja yhteistyön
käynnistämisestä. Kunnan velvollisuus on mm. varmistaa kunnan
palveluiden soveltuvuuden varmistaminen myös maahanmuuttajille.
Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt
sekä uskonnolliset yhteisöt voivat osallistua ohjelman laadintaan,
toteutukseen ja seurantaan.
• kunnanjohtaja Esko Rautiainen esitteli Kotouttamisohjelman.
Vanhusneuvosto sai se tiedoksi ja eikä antanut erillistä lausuntoa
ohjelmaan.
4. Omaishoidon palkkion verovapaus, kunnanhallituksen päätös ((liite3)
• Vanhusneuvosto edellyttää, että aloite omaishoitajien hoitotuen
verovapaudesta viedään käsiteltäväksi kunnanvaltuustoon
5. Joulunajan tapahtuman järjestäminen ikäihmisille
• koronatilanne on edelleen hankala, joten yhteistä tilaisuutta
•

hoitokotien kanssa ei järjestetä
Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot ry järjestää 14.11.–
5.12.2022 valtakunnallisen Joulupostia ikäihmisille -kampanjan, jossa
kerätään joulukortteja kotihoidon ja asumispalvelujen ikääntyneille
asiakkaille. Rääkkylä on mukana kampanjassa ja korttien teko
talkoita järjestetään kunnaan Työpajalla 29.11. ja 30.11. klo. 12-16.
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6. Muut asiat
• Puheenjohtaja kertoi, että Joensuun vanhusneuvosto on pyytänyt
kuntien vanhusneuvostoista edustajia tapaamiseen 21.11.2022 klo 13
Ruplaan (Sairaalakatu 27). Asiana on omaishoitajien hoitotuen
verovapaus. Raili on menossa tapaamiseen ja hänelle voi
ilmoittautua, jos joku neuvoston jäsenistöä haluaa tulla mukaan.
•

Raita kertoi 25.11.2022 Rääkkylä päivän ohjelmasta.

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen

Muistion laati 7.11.2022
Raita Joutsensaari
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