Muistio
Vanhusneuvoston kokous
Aika: 14.4. 2021 klo 13:00-15:00
Paikka: Valtuustosali os. Kinnulantie 1
Läsnä:
Raili Makkonen
Irja Ihalainen, paikala klo 14:00 asti
Hilkka Peuhkurinen
Jyrki Kymäläinen
Muut:
Poissa:

Henna Heiskanen, Yrjö Eronen ja Raita Joutsensaari
Kirsti Karvinen, Aarne Rouvinen, Raija Venäläinen

1.

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
• Puheenjohtaja Raili Makkonen avasi kokouksen. Todettiin
läsnäolijat.

2. Siun soten puheenvuoro, palveluohjaaja Henna Heiskanen
• Henna Heiskanen kertoi, että Siun soten toiminta on käynnistynyt
Rääkkylässä hyvin. Kodinhoidossa olevat uudet käytänteet ovat
myös mukavasi lähtenyt käyntiin. Näkymä on rauhallinen.
Hänen tehtäviinsä kuuluu kotihoidon uudet asiakkaat,
palvelukartoitukset ja asumisen prosessit.
• Keskusteltiin henkilöstömitoituksesta kodinhoidossa. Henkilöstöstä
•

•
•

on pulaa koko Siun soten alueella.
Keskusteltiin tiimimallista, sähköisen asioinnin vaikeudesta
ikäihmisten osalta. Puhelinnumerot ovat aina käytössä korosti
Henna Heiskanen.
Puheenjohtaja vetosi, että tiimimallin tullessa hoidontarve tulee
täyttyä.
Omaishoidon puolella ei ole muutoksia. Virpi Haaranen hoitaa
Rääkkylän ja Kiteen aluetta. Rääkkylässä on pystytty käyttämään
lakisääteiset omaishoidon lomapäivät.

3. Kunnan ajankohtaiset asiat, vs. kunnanjohtaja Yrjö Eronen
• Yrjö Eronen kertoi, että Siun soteen siirtyminen on onnistunut hyvin.
Jonkin verran on tullut kritiikkiä hammashoidon palveluista.
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•
•

•
•
•

Kuntavaalit siirtyivät. Vaalit kesäkuussa ja elokuussa uusi valtuusto
kokoontuu.
Kunnan talous: valopiuhan lainojen takaus aiheutti alijäämäisen
tilinpäätöksen viime vuodelta. Korona-avustukset lisäsivät
valtionavustusten määrää.
Rääkkylässä mennään koronatilanteessa ja odotellaan
yhteiskunnan avautumista
Kunnan strategiatyö on käynnistymässä
Hilkka Peuhkurinen toi esille ongelmat syrjäkylien liikkumisessa.
Kutsutaksin aikataulu on liian kireä. Viikonloppujakelu loppumassa
lehtien osalta.

•

Vanhusneuvosto toivoo, että kunnassa selvitetään, voidaanko
asiointiliikennettä monipuolistaa.

4. Valtuustoaloite: Asiointiapu (digi- ja soteasiat) ikäihmisille ja muille niitä
tarvitseville
• Puheenjohtaja luki aloitteen keskustelun pohjaksi. Kunnanjohtaja
kertoi, että aloite on lähetetty hyvinvointilautakunnalle. Avustavan
henkilön sijoituspaikkaa on mietitty kirjastoa. Kirjastosta on
saatavissa digiopastusta jo nyt.
• Vanhusneuvosto näkee tarpeelliseksi asiointiavun järjestämisen
ikäihmiselle.
5. Vanhusten viikon (3.- 10.10.) alustava suunnittelu. Teemana Luonto antaa
voimaa.
• Irja Ihalainen ehdotti seuraavia: luontorastit, luontokirkko, luonto
yhdistää (piirustuskilpailu lapsille).
• Raili Makkonen toivoi, että viikko alkaisi mikkelinpäivän
tapahtumalla kirkossa.
• Jyrki esitti, että vanhusten viikon juhla pidetään la 9.10. klo 13:00.
Ohjelmassa esim. Riäkkyteatterin esitys, vuoden seniorin valinta.
6. Vuoden seniorin valinta
• Irja Ihalainen esitti, että vuodenseniori voisi olla myös ryhmä.
• kuntalaisilta pyydetään esityksiä vuoden seniorin valinnasta
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7. Muut asiat
• seuraava kokous pidetään to 27.5.2021 klo 12:00 valtuustosalissa

Muistion laati 14.4.2021
Raita Joutsensaari
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