Muistio 27.5.2021
Vanhusneuvoston kokous
Aika: 27.5. 2021 klo 12:00-14:00
Paikka: Valtuustosali os. Kinnulantie 1
Läsnä:
Raili Makkonen
Irja Ihalainen
Kirsti Karvinen
Raija Venäläinen
Hilkka Peuhkurinen
Aarne Rouvinen
Jyrki Kymäläinen , klo 12:45 asti
Muut:

Raita Joutsensaari

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
•

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat

2. Vanhusten viikon (3.–10.10.2021) suunnittelu. Teemana Luonto antaa
voimaa.
• Viikko alkaa MTK:n kanssa jumalanpalveluksella ja ”Mikkeli-kaali ”tilaisuudella. Pääjuhla pidetään 9.10.2021 klo 13.00.
• Palvelutalot toivovat viikon aikana ohjelmaa myös niiden
asukkaille
• Elokuun loppupuolella suunnitellaan viikon muu ohjelma
koronatilanne huomioiden
•
•

Jyrki selvittää jo alustavasti musiikkiesityksiä (musiikkiopisto, Pertti
Häkkinen, Koistinen kantele, koululaiset) viikon tilaisuuksiin
Jyrkille ideoita, jos tulee myöhemmin muuta mieleen

3. Vuoden seniorin valinta
• Kysely valinnasta kuntalaisille, samalla kysytään myös muita
asioita. Johtoryhmä miettii sisältöä tarkemmin. Aiheina mm.
liikkuminen (kutsutaksit). Kysely toteutetaan kesän aikana.
4. Valtuustoaloite: Asiointiapu (digi- ja soteasiat) ikäihmisille ja muille niitä
tarvitseville
• Raili Makkonen jakoi aloitteen
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•

•

Jyrki kertoi, että aloite on käsittelyssä hyvinvointilautakunnan
kokouksessa 15.6.2021 →vanhusneuvosto antaa oman kannanoton
tämän jälkeen.
Käytiin keskustelua ja toivotaan terveyskeskukseen omaa
asiointiavustajaa. Kirjastossa muuhun digiasiointiin opastus on
tarpeen muttei sote-asioihin liittyvää

5. Ikäihmisten päivätoiminta
.
•

•

Rääkkylässä on yli 64-vuotiaita 41,2 %, joka on huomattava osuus
väestöstä. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla pysytään pitkällä
aikavälillä vähentämään sotepalvelujen kustannuksia
Kunnalla koordinointivastuu toiminnasta, mahdollisesti oma
työntekijä? Kunnanjohtaja toi esille, että tarvitaan kunnassa
järjestöjen kanssa tiiviimpää yhteistyötä ja korvaukset toiminnasta
(kumppanuussopimukset)

6. Vanhusneuvoston jäsenien voimassa olevat sähköpostiosoitteet
esityslistojen ja muistioiden lähettämistä varten
• kerättiin
7. Vanhusneuvoston muistioiden paikka kunnan nettisivuilla
• käytiin läpi
8. Muut asiat
•
•
•

•

Irja suositteli luettavaksi: Suomiko Onnellisen vanhuuden maa
hyvinvointikertomus käsitellään jatkossa myös
vanhusneuvostossa
seuraavaan kokoukseen selvitettäväksi, onko ennaltaehkäiseviä
kotikäyntejä yi 75-vuiotiaille tehty ja tehdäänkö yli 65-vuotiaiden
terveystarkastuksia
seuraava kokous ke 18.8.2021 klo 12:00

Muistion laati Rääkkylässä 27.5.2021
Raita Joutsensaari
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