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RAUTJÄRVEN KUNNAN HYVINVOINTITYÖ V. 2019
Lapset ja lapsiperheet 1. Terveelliset elämäntavat:
 Päiväkodin ja koulun ruoka on ravitsemussuositusten mukaista ja jokainen lapsi käy koulupäivänä syömässä lounaan.
 Päiväkoti tekee luontoretkiä.
 Fysioterapeuttiopiskelijan 7vk harjoittelu päiväkotii Karhunpesässä ja Aseman koululla
2. Mielen hyvinvointi:
 Kunnassa jatkui vuoden 2019 aikana perhekahvilatoiminta
yhteistyössä MLL:n kanssa. Perhekahvila on auki joka perjantai 3 tuntia kerrallaan. Toiminnalla pyritään vähentämään
mm. yksinhuoltajien syrjäytymistä tarjoamalla kohtaamispaikan, jossa saa vertaistukea muilta samassa elämäntilanteessa olevilta. Kävijöitä on keskimäärin 5-10 vanhempaa ja
5-15 lasta. Käyntimäärät vuonna 2019: 253 lasta ja 172 aikuista.
 Kulttuurikasvatusta koulussa: teatteri Kolme korppia, Seikkailun säveliä -perhekonsertti, Teatteri Taimisen esitys Ole
hyvä, sirkusesitys Lumo Company
 Musiikkityöpajat lapsille ja vanhuksille päiväkoti Karhunpesässä.
 Äitien- ja isänpäivän kahvitukset, toiminnalliset perheiden
ulkoiluillat ja toiminnalliset pikkujoulut
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö:
 Liikennekasvatus isossa osassa päiväkodin arkea.
 Koululla liikenneturvallisuusviikko.
 Duudsonit Meidän luokassa ei kiusata –luento koko koululle
maaliskuussa.
 Kadulta Kellariin -klubi 1.-4.-luokkalaisille tammi-toukokuussa kerran viikossa
4. Asiakasosallisuus ja yhteistyöverkostot:
 Perhekahvilassa pyritään tuomaan tietoa yhteistyöverkostoista ja palveluista, joista voi tarvittaessa hakea tukea arjessa selviytymiseen.
 Koulun yhteistyö seurakunnan kanssa: pääsiäis- ja adverttihartaus, joulukirkko
 Varhaiskasvatuksen lapset vierailleet vanhusten luona vanhustenviikolla ja joulun alla tonttuilemassa.
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Nuoret

1. Terveelliset elämäntavat
 Pitkinä koulupäivinä lukiolaisilla on mahdollisuus välipalaan
koululla.
 Liikunnanohjaaja/liikunnanopettaja antaa koululaisille tarvittaessa liikuntaneuvontaa
 Nuorisotoimi järjesti laskettelureissun Rukalle
 7.-luokkaisille pidettiin päihdeoppitunnit
 Ehkäisevän päihdetyön viikolla infopiste kannabiksesta
 Peruskoulun välituntiliikuttajat
 Yleisurheilukilpailut, hiihtokilpailut, talviliikuntapäivä, viestikarnevaalit
2. Mielen hyvinvointi
 Avoin keskustelu nuorten kanssa nuorisotilalla
 Mielenterveydelliset asiat ovat näkyvillä nuorisotilalla, esim.
mielenterveyden käsi
 Camera Obscura arvo- ja tunnetaitokasvatus 12-18-vuotiaille nuorille maaliskuussa
 Tukioppilaiden järjestämät teemapäivät: Älä ole oma itsesipäivä, peli-iltapäivä, pääsiäisohjelmaa
 Harrastekirjasto
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
 Duudsonit Meidän luokassa ei kiusata –luento
 Nuorisotyössä turvallisuus kaikkine ulottuvuuksineen on
aina ensimmäinen prioriteetti: tehdään turvallisuussuunnitelmat, sosiaalinen turvallisuus: kiusaamista ei sallita ja siihen puututaan heti
 Opetetaan nuoria aktiivisesti kierrättämään
 Opiskeluhuoltoryhmä kokoontui säännöllisesti vuoden 2019
aikana
 Koulupoliisin vierailu
4. Asiakasosallisuus ja yhteistyöverkostot
 Nuorten vaikuttajaryhmä on toiminut vuoden 2019 aktiivisesti, nuoret kokevat pääsevänsä oikeasti vaikuttamaan
asioihin (esim. saivat läpi kuntoilupuistoaloitteen, joka oli jo
kerran hylätty)
 9.-luokkalaisten varjohallitus kunnantalolla, nuorisovaalit,
kansanedustajavierailu
 Nuoria osallistetaan, he pääsevät itse suunnittelemaan sisältöä jae esittämään toiveita, esim. kesäretkikyselyt
 Yhteistyöverkostoja pyritään tekemään nuorille tutuksi mm.
ohjaamovierailujen kautta (Kela, TE-toimisto, Typ, Eksote
jne)
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Kansainvälinen nuorisotyö: vuonna 2019 oli 2 nuorisovaihtoa,yhteensä 30 rautjärveläistä nuorta

5. Viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus
 Nuorisotoimi pitää sosiaalisen median aktiivisena, pitää
nuoriin yhteyttä nuoria sen sekä Wilman kautta, tietoa nuorisotoimesta löytyy kunnan nettisivuilta, huoltajien ja nuorten kanssa whatsapp-ryhmät hankkeissa
 Vaikuta - älä valita -nuorten vaikuttamispäivät Imatralla
11.2., osallistujia Simpeleen koululta ja Rautjärven lukiosta.
6. Työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys
 Yrittäjyys ja itsevarmuus -tilaisuus lukiolaisille, 9.lk vierailu
Yrityskylässä Lahdessa
 Kunta tarjoaa nuorille runsaasti kesätyöpaikkoja ja niitä
myös markkinoidaan tehokkaasti
 Nuoria autetaan täyttämään lomakkeita esim. kelaan ja työhakemuksia
 TET-jaksot työpaikoilla
 Hankkeissa nuoret laskevat ohjaajan opastuksella budjetin,
tekevät tarjouspyynnöt ruokailuista ja kuljetuksista jne.
Käyntikertoja 800 nuorisotoimen avoimissa toiminnoissa vuonna
2019 (ei sisällä kansainvälisyystoimintaa)
 386 tuntia toimintaa (nuorisotilan avoimet ovet Simpele,
Varhis-kerho Asemanseutu, päiväleirit ja retket)
 51,7 % osallistujista varhaisnuoria 10-12-vuotta, 34 % 1315-vuotta, 9,6 % 16-19-vuotta
 poikia 57% ja tyttöjä 43%
Käyntikertoja 214 kansainvälisessä nuorisotyössä (kahden nuorisovaihdon suunnittelutapaamiset + vaihtoon osallistuminen)
 yht. 30 nuorta mukana
Varhis, Asemanseutu:
 keskimääräinen osallistujamäärä 8
 54 tuntia toimintaa
Simpele avoimet ovet:
 keskimääräinen osallistujamäärä maanantaisin 9 ja perjantaisin 17 nuorta
 139 tuntia
Kadulta kellariin –klubi tammi-toukokuu, 1.-4.-luokkalaisille
 keskimäärin 3 osallistujaa
 37 tuntia (lopetettiin vähäisten kävijöiden takia)
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Lisäksi loma-ajan päivätoiminnat ja retket
Etsivän asiakkuudet vuonna 2019:
 25 nuorta
 1 alle 16-vuotias, 20 16-20-vuotiasta, 4 21-25-vuotiasta
Työikäiset

1. Terveelliset elämäntavat
 Liikunnanohjaaja antaa kuntalaisille liikuntaneuvontaa
2. Mielen hyvinvointi
 Kirjastolla vaihtuvia näyttelyitä ja konsertteja
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
 Lokakuussa pystytettiin kirjaston pihalle heijastinseinä,
josta kuntalaiset voivat ilmaisiksi hakea heijastimia ja myös
tuoda ylimääräiset heijastimet kotoa
4. Asiakasosallisuus ja yhteistyöverkostot
 Kirjastolla järjestettiin vuonna 2019 digiopastustilaisuuksia
 Kelan vastaanotto kunnantalolla kerran viikossa, kunnan
asiointipisteeseen voi jättää Kelan lomakkeita ja autetaan
niiden täytössä
5. Viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus
 Kunnassamme on panostettu vuoden 2019 aikana tiedotukseen ja yritetty pitää Facebook tasaisesti aktiivisena, seuraajia noin 700. Vuoden 2019 aikana perustettiin kunnalle
myös Instagram-tili @rautjarvenkunta, jolla on noin 300
seuraajaa (enemmän nuoria seuraajia kuin Facebookissa)
6. Työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys
 Palkkatukityöllistetyt, työkokeilut, työharjoittelut: kunta pyrkii
löytämään jokaiselle halukkaalle sopivan ratkaisun
 Vuonna 2019 kunta työllistänyt 12 henkilöä palkkatuella
 2019 oli Työn Rautjärvi –hankkeen viimeinen vuosi, hankkeella ei saatu niin paljon pitkäaikaistyöttömiä toimenpiteisiin, kuin tavoiteltiin. Hankkeen tulokset: 6 kiinnittyi työkokeiluun
ja
13
kuntouttavaan
työtoimintaan

Ikäihmiset

1. Terveelliset elämäntavat
 Kunnan liikuntatoimi järjestää eri puolilla kylää säännöllisesti
maksutonta, avointa tuolijumppaa senioreille, kesäkuukausina ulkona liikuntapuistossa avoin ryhmä
 NYTKU –eläkevalmennusryhmä, jossa 7 osallistujaa kokoontui viikoittain liikkumaan yhdessä
 Liikunnanohjaajalta saatavissa liikuntaneuvontaa
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2. Mielen hyvinvointi
 Vanhustenviikolla avoimia, maksuttomia tilaisuuksia, jotka lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vähentävät yksinäisyyttä.
 avoin, maksuton syysretki Hotelli Punkaharjulle, osallistujia
58
 vanhusneuvosto toimi ulkoilutusapuna helmikuussa
 vanhusneuvosto järjesti kaikille avoimen bingon joulukuussa
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
 Ammattijärjestäjän luento vanhustenviikolla
 Kotona asumisen turvallisuus -tilaisuus kunnantalolla huhtikuussa
4. Asiakasosallisuus ja yhteistyöverkostot
 Vanhusneuvosto on toiminut aktiivisesti vuonna 2019 ja järjesti mm. vanhusten viikon
 Vanhusneuvosto antoi lausunnot kuntoiluportaista ja Simpele-Änkilä osayleiskaavaluonnoksesta
 Vanhusneuvosto toimi asiantuntijana Saimia YAMK -opinnäytetyön tekemiseen antamakka 2 ryhmähaastattelua
5. Viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus
 Kunta mukana Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä –hankkeessa, jossa pyritään viemään tietoa kunnan palveluista ja
toiminnasta syrjäkylillä asuville ja kehittelemään toimintaa
myös kuntakeskuksen ulkopuolelle
6. Työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys
 tietoiskut testamentista ja edunvalvonnasta vanhusten viikolla

Muu hyvinvointityö
Kulttuuri

Yhteensä 46 tapahtumaa, 8342 kävijää
Suurimmat kävijämäärät:
 4664, Kulttuuriviikko
 700, Miettilä Kollaus
 562, Päivä Museotiellä -tapahtuma
 250, Vaihtotori Simpeleen torilla
 Kotiseutunäyttely: 445 kävijää
 Kollaa- ja Simo Häyhä -museo: 3600 kävijää
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Kulttuuritoimi järjesti kesällä 2019 torille elävää musiikkia kuntalaisten iloksi.
Kirjasto







Yleisötapahtumia 17 kpl
Kouluryhmäkäyntejä 28 kpl
Lukupiirejä 8
Näyttelyitä 43 kpl
Pirre-digiopastusta molemmissa kirjastoissa

Tilastotietoja:
 Kokonaislainaus 37882
 Pääkirjaston lainaus 33377
 Asemankirjaston lainaus 4505
 Kävijämäärä yhteensä 25501
 Pääkirjaston kävijämäärä 23797
 Asemankirjaston kävijämäärä 1704
 Lainaus/asukas 11,4
Liikuntatoimi

Lapset ja nuoret
 Temppukerho 1.-3.-luokkalaisille kerran viikossa
 Nuorten urheilijoiden stipendit ja seura-avustukset
 Uimakoulut heinäkuussa lapsille
Työikäiset
 Liikuntaneuvonta
 Iltalöysissä mukana
Ikäihmiset
 Tuolijumppa 2 x vk ja äijäjumppa ympäri vuoden
 Leakuntopuiston kesäryhmä
 Vanhustenviikon tapahtuma Asemankoululla
Työhyvinvointi
 Anna hyvinvoinnille mahdollisuus -projekti kunnantalon
henkilöstölle
 Taukojumpat kerran viikossa kunnantalon, koulun ja ruokapalvelu Rosmariinin työntekijöille

Ruokapalvelu Rosmariini






Kunnioitetaan ruokaperinteitä kalenterin mukaisesti (Runebergin päivä, laskiainen, joulu yms.)
Toiveruokaviikko vanhuksille vanhustenviikolla
Itsenäisyyspäivän juhlalounas
Hiljainen ruokailu: opetetaan lapsille ja nuorille ruokarauhan tärkeydestä
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Elinympäristöpalvelut



Rautjärven Asemankoululla tehtiin sisäilmakorjaukset
itäsiipeen.



Rautjärven Asemankoulun liikuntahallin valaistus uusittiin.



Kunnassa toimii liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa mukana Ely:n ja poliisilaitoksen edustajat. Ryhmä kokoontui
vuoden 2019 aikana 2 kertaa.



Simpeleen keskustaan on asennettu 2 nopeustaulua, joilla
tarkastellaan ajokäyttäytymistä keskusta-alueella.



Simpeleen vesitornin saneeraus aloitettiin, jatkuu vuonna
2020. Saneerauksessa parannettiin vedenkäsittelyn hygieniaa ja korjattiin tornin rakenteita.



Simpeleelle rakennettiin kuntalaisaloitteesta alkunsa saanut koirapuisto vanhalle urheilukentälle. Puiston ylläpidosta
vastaa Simpeleen koirapuisto ry.



Simpele-Änkilä osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä kuntalaisille ja siihen sai jättää muistutuksia. Kaavaehdotuksesta
pyydettiin lausunnot vaikuttajaryhmiltä. Kaava tulee valtuuston hyväksyttäväksi vuonna 2020.



Haukkavuoren laelle johtava reitti kunnostettiin.



Kangaskosken entiselle vartiolle löytyi vuokralle yrittäjä ja
raennusluvan mukaiset korjaukset saatettiin loppuun.



Hiitolanjoen aluetta kehitetään merkittävänä luonnon- ja
kulttuurihistoriallisena kohteena, jossa kehitetään rinnakkain alueen matkailukäyttöä sekä ympäristöarvojen suojelua ja äärimmäisen uhanalaisen Laatokan lohen lisääntymismahdollisuuksia. Rautjärven kunnan, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja Etelä-Karjalan liiton tavoitteena on ollut koskien ennallistaminen ja Laatokan lohen vapaa nouseminen Suomen puoleisiin koskiin ja sivupuroihin. EteläKarjalan virkistysaluesäätiö osti Lahnasenkosken voimalaitoksen Vantaan Energia Oy:ltä vuonna 2017 ja vuonna
2019 Kangaskosken ja Ritakosken voimalaitokset Hiitolanjoen Voima Oy:ltä. Voimalaitostoiminta lopetetaan, voimalaitospadot puretaan ja kosket ennallistetaan vaelluskalojen nousu- ja lisääntymisalueiksi. Ennallistamisien on tarkoitus alkaa alimmalta Kangaskosken voimalaitokselta
vuonna 2021. Tämän jälkeen ovat vuorossa Lahnasenkoski vuonna 2022 ja Ritakoski vuonna 2023.
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Muuta

Eriarvoisuuden vähentäminen
 Kiusaamiselle 0-toleranssi päiväkodeissa ja kouluissa,
sekä kunnan työpaikoilla.
 Nuorille naisille järjestettiin ensimmäistä kertaa kutsuntoja
vastaava infotilaisuus puolustusvoimista, mukana oli kaikki
kutsunnoissakin mukana olevat tahot, kuten etsivä nuorisotyö, Eklu tekemässä kehonkoostumismittausta, liikuntaneuvonta yms.
 Suvaitsevaisuusteema oli vahvasti läsnä toisessa kansainvälisessä nuorisovaihdossa
Osallisuuden lisääminen ja vahvistaminen
 Kansainväliset nuorisovaihdot: osallistumaan pääsee nuoria täysin erilaisista lähtökohdista, osallistumiseen ei vaadita isoa varallisuutta, kaikki ovat yhtä porukkaa. Vuonna
2019 Rautjärven nuoret olivat mukana kolmessa kansainvälisessä vaihdossa: yhteistyömaina Kreikka ja Espanja.
Kaksi vaihdoista Rautjärvellä ja yksi Espanjassa. Monille
tämä oli ensimmäinen ulkomaanmatka.
 Kuntalaisille on järjestetty avoimia kuulemistilaisuuksia
Asemankoulun jatkoon liittyen.
Ehkäisevä päihdetyö
 Kunnan edustaja on mukana tarjontatyöryhmässä ja
PAKKA-toimintamallin käynnistämisestä tehtiin päätös
vuoden 2018 aikana. (käynnistyy vuonna 2019).
 Nuorisotoimen toiminta on aina päihteetöntä, siitä keskustellaan, alkometri käytössä tarvittaessa

Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025
Kunnan oma laaja hyvinvointikertomus tehdään maakunnallisen kertomuksen kanssa yhtäaikaisesti ja sen sisältöä ohjaa maakunnalliset teemat. Myös tekeillä olevan kuntastrategian linjaukset
huomioidaan. Laaja hyvinvointikertomus tehdään valtuustokausittain, seuraava kertomus tehdään valtuustokaudelle v. 2021-2025.

Hyvinvointisuunnitelma
Vuonna 2020 hyvinvointityössä painotetaan yhteistyötä hyvinvointipalveluiden yksiköiden, Eksoten, seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden (yhdistykset, järjestöt) kanssa.
Suunnitelmallisuutta hyvinvointityössä lisätään ja raportoitavuutta parannetaan mm. vuosikellotyöskentelyn avulla.
Hyvinvointilautakunnan myöntämissä avustuksista yhdistyksille ja järjestöille painotetaan kuntalaisten yleisen hyvinvoinnin lisäämistä ja toiminnan avoimuutta.
Vuoden 2020 hyvinvointityön teemana on kuntalaisten osallisuus.
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