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Vanhusneuvoston kokous 4/2022 
 
Aika  Tiistai 9.8.2022, kello 9.00–11.40 
  
Paikka Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä Juhani Liimatta, Ruokolahden Eläkkeensaajat ry, kh:n edustaja 
 Leila Pyykkö, Ruokolahden Kristilliset Eläkeläiset ry 
 Asta Tuomainen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys 
 Helka Pitkänen, Ruokolahden Sotaveteraanit ry 

Sari Hokkanen, projektipäällikkö Ikäystävällinen Etelä-Karjala -
hanke klo 9.00–9.20 
Kirsi Koskelainen, Ikäystävällinen Ruokolahti-hankkeen projekti-
koordinaattori, 9.00–10.30 

 
Poissa Leila Inkinen, Ruokolahden Sydänyhdistys ry 
 Riitta Luume, Ruokolahden seurakunta 
 Jesse Kotiranta, hyvinvointiluotsi 
 Taina Miesperä, Eksote, asiantuntijajäsen 
 
Puheenjohtaja Juhani Liimatta 
  
Sihteeri Marketta Paananen, palvelusihteeri 
  
27 § Kokouksen avaus  
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 
 
 Sari Hokkasen puheenvuoro 
 

Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanke järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa 
seuraavat tapahtumat 
- apuvälineinfo ”Rolla on the road”, Elvinkulman olohuoneella maanantaina 

5.9. kello 13–15 
- maakunnallinen etäjumppapäivä tiistaina 4.10. kello 10.00–11.00 
- Ikäakatemia-webinaari keskiviikkona 5.10. kello 13.00–15.30. 
 
Sari Hokkanen esitteli 8.6.2022 järjestetyn Ikäihmisten vaikuttamispäivien ryh-
mätöiden koonnin. Ryhmätöissä keskusteltiin ikäihmisten osallisuudesta palve-
lujen kehittämisessä, ikäihmisten osallisuudesta tiedonsaannissa sekä hyvin-
vointialueen vanhusneuvostosta. 

 
28 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Asta Tuomainen ja Leila Inkinen. 
 
Neuvosto Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asta Tuomainen ja Leila Pyykkö. 
  
29 § Ikäystävällinen Ruokolahti -hanke, projektikoordinaattori Kirsi Koskelainen 
 
 Ikääntyneiden asumisen ja ikäystävällisyyden kehittäminen Ruokolahdella on 

ympäristöministeriön rahoittama ja Eksoten hallinnoima hanke johon Ruokolah-
den kunta on sitoutunut.  Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2002–30.4.2023 ja sen  
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päätavoitteena on tulevaisuuden asumisratkaisujen selvittäminen ja ikäystävälli-
syyden kehittäminen Ruokolahdella. 

 
 Alatavoitteina hankkeessa ovat 
 1. Selvittää Ruokolahden kunnan ikääntyneen väestön asumisratkaisut huomi-

oiden ikärakenteen lisäksi 
- HE 231/2021 vp lakiesityksen tuomat muutostarpeet 
- nykyinen asuntokanta (kunnan vuokra-asuminen, kaavoitukselliset ratkai-

sut) 
- kuntalaisten toiveet asumisesta ja palveluista (asumisenkysely) 
- yhteisöllisyyden toteutuminen esilaisissa asumisen ratkaisuissa 
- ikä- ja muistiystävällisyyden kehittäminen asumisessa ja asuinympäris-

tössä. 
 

2. Tarkastella erillisenä ratkaisuna Ruokolahden Vanhustentaloyhdistyksen 
asumisen kokonaisuus asuntokannan korjaus- ja muutostoimenpiteiden selvit-
tämiseksi. 
 
3. Selvittää mahdollisuudet senioriasumiselle ja muille välimuotoisille sekä yh-
teisöllisille asumismuodoille ikäystävällisten asumisratkaisujen edistämiseksi. 
 
4. Lisätä ikääntyneiden asumisen ennakointia. 
 
5. Lisätä asumisen ja ympäristön turvallisuutta.  
 
Hankkeeseen liittyvä asumisenkysely 55-vuotta täyttäneille ruokolahtelaisille on 
ollut vastattavissa heinäkuun ajan. Vastauksia on tullut alle sata, joten vastaus-
aikaa jatketaan elokuun loppuun.  
 

Neuvosto Merkittiin tiedoksi hankeselvitys. Neuvoston jäsenet muistuttavat järjestöissään 
ikäihmisiä vastaamaan asumisenkyselyyn. 

 
 
30 § Vanhustenviikko 2.–9.10.2022, ”Yhdessä luontoon – joka iän oikeus” 
  

 Tiistai 4.10.2022  

 
Maakunnallinen etäjumppapäivä 
- kysytään tilaa liikuntahallilta  
- hyvinvointikoordinaattori ohjaajaksi 
- mahdollisuuksien mukaan muuta ohjelmaa. 
 
Keskiviikko 5.10.2022 klo 9–11 
 
Asuminen ja elinympäristö teemapäivä Elvinkulmassa. 
 
Tilaisuuden avaus, asumisen ennakointi, Ikäystävällinen Ruokolahti -hanke, 
Kirsi Koskelainen 
Asumisen turvallisuus, Vilma Kosonen Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Kodin teknologiset ratkaisut kotona asumisen tukena, Marja Laamanen 
Kaatumisen ehkäisy, Sari Hokkanen 
Korjausneuvonta, Pekka Hulkkonen. 
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Torstai 6.10.2022 

 
Vanhustenjuhla koulun monitoimitilassa klo 13–14.30. 
Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Selvitetään mahdollisuus tilaisuuden stree-
maukseen. 

 
 Sunnuntai 9.10. 
 
 Seurakunta järjestää vanhusten kirkkopyhän. Kuljetus ja kahvi. 
 
Neuvosto Neuvoston jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tapahtumiin ja niiden 

järjestelyihin. 
 
 
31 § Syksyn 2022 ruokatreffit Elvinkulmassa 
 

Ikäihmisten vaikuttamispäivässä 8.6.2022 saadussa palautteessa ikäihmiset 
ovat toivoneet lounas-ruokapalveluja, joihin myös pitäjillä asuvilla olisi mahdolli-
suus osallistua. Samoissa palautteissa korostetaan sosiaalisen kanssakäymi-
sen mahdollisuutta ja tutussa porukassa ollaan rohkeampia puhumaan ja tuo-
maan esille omia ajatuksia. Palautteissa tuli esille myös toive päästä taksilla / 
kimppakyydein Elvinkulman olohuoneeseen. 
 
Elvinkulman olohuoneelle on suunniteltu kokeiltavaksi syys–joulukuun ajaksi 
ruokatreffejä, joihin olisi ilmainen taksikuljetus pitäjiltä kerran viikossa kyläkun-
nittain. 
 
Kuukauden 1. tiistai Äitsaari–Salosaari 
Kuukauden 2. tiistai Utula–Syyspohja–Virmutjoki–Kerrostie–Alppimajan 

pysäkki–tori  
Kuukauden 3. tiistai Pohjalankila–Sarajärvi 
Kuukauden 4. tiistai Huhtasenkylä–Puntala–Oritlampi. 

  
Lounastreffit olisivat auki joka viikko myös kaikille muille kuntalaisille. Varaus 
Elvinkulmasta edellisenä päivänä kello 12.30 mennessä.  
 
Pitäjiltä tulijat ilmoittautuisivat taksiin ja ruokailuun suoraan Elvinkulmaan edelli-
sen viikon torstaina kello 13 mennessä. 
 
Ruoka tuotaisiin koululta samaan tapaan kuin aiemmassakin Elvinkulman lou-
naskokeilussa. Ruokalippuja voi ostaa ennakkoon kirjastolta.  Elvinkulmassa on 
ainoastaan korttimaksumahdollisuus. 

 
Lounaan hinta on 5,50 euroa työttömiltä ja eläkeläisiltä ja 7,00 euroa muilta ruo-
kailijoilta. 
 
Lounaan yhteyteen Elvinkulman työntekijät järjestävät oheisohjelmaa. 
 
Taksikyytien hinnaksi on arvioitu syys–joulukuulta 3 400 euroa (alv. 0 %). 

 
Neuvosto Vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että ruokatreffikokeilu syys–joulu-

kuun ajalle voidaan aloittaa ja taksikustannukset kattaa Hellénien perintöva-
roista. 
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32 § Muut esille tulevat asiat  
 

- Elvinkulman avoimien ovien tapahtuma perjantaina 23.9.kello 11–13 
- yhteislaulutilaisuuksia on toivottu ja niitä järjestetään Elvinkulmassa 1 x/kk 

Nina Mangströmin ja Laulueukkojen yhteistyönä 
- Ikiliikkuja-kampanja viikolla 34. 

 
33 § Seuraava kokous 
 
 Tiistaina 18.10.2022 kunnanhallituksen kokoushuoneessa kello 9.00. 
 

Vanhusneuvosto päätti kysyä mahdollisuutta kokouspäivänä vierailla palveluko-
deissa Iltatähdessä ja Ruokorinteessä sekä palvelukeskuksessa. 

  
 
 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 10.8.2022 
 
 
 
 Juhani Liimatta  Marketta Paananen 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 Asta Tuomainen  Leila Pyykkö 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


