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IKÄIHMISTEN NEUVOSTON MUISTIO     
 
Aika: 16.1.2019 13-14.40 
 
Paikka:  Kaunisjärven kokoushuone 1 
     
Läsnä: Antola Ulla  Eläkeliitto Lapin yhdistys ry 

 Glad Rauno  Rauman eläkeläiset ry 
Hannukainen Oiva Rauman eläkkeensaajat ry 
Hiltunen Leea  Rauman seudun kristilliset eläkeläiset ry puheenjohtaja 
Johansson Leila Rauman rintamaveteraanit ry 
Jokila Keijo  Rauman seudun toimihenkilöt Pro ry 
 Koivu Anita  Rauman seudun senioriopettajat ry 
Kuromaa Reino Rauman seudun sotaveteraanit ry 
 Leppikorpi Kalle Kaupunginhallitus  
Malmivuori Reijo Eläkeliiton Rauman yhdistys ry 
 Ringbom Sinikka Rauman Seudun työkyvyttömyyseläkeläiset ry 
Saari Olli  Rauman sotainvalidit ry 
Sora Matti  Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry 
Toivonen Orvokki Lapin eläkkeensaajat ry 
Ujula Tarja  Rauman Kansalliset Seniorit ry 
Mustajoki-Kunnas Sanna Rauman sosiaali- ja terveysvirasto 
Joki-Korpela Leena arkkitehti, poistui klo 13.50 

 

 

1. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

Hyväksyttiin 10.12.2018 pidetyn kokouksen muistio.   

 

2. Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen suunnitelmien eteneminen 

Sanna Mustajoki-Kunnas paikalla kertomassa Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen suunnittelussa. Kokouksissa 

edustus myös Ikäihmisten neuvostolta, Leea Hiltunen tai Ulla Antola kutsuttuna paikalla.  Tavoitteena on 

saada ikäihmisten palvelut saman katon alle.  

Kerros 2: tulossa mm. lääkärit, omaishoito, muistipoliklinikka, fysioterapeutit, palvelutarpeen arviointi. 

Kerros 3: lyhytaikaishoitoa, muistisairaille oma lyhytaikaishoidon yksikkönsä, kotiinkuntoutusta 

Kerros 4: Lyhytaikaishoitoa, keskittyen lähinnä omaishoidon asiakkaisiin 

Tarkoituksena on, että ikäihmisillä olisi nimetyt lääkärit, jotta kokonaiskäsitys asiakkaan tilanteesta olisi 

parempi. Uusi tehostetun asumisen yksikkö valmis n. 4/ 2020. Remontin ajankohta ei ole vielä tiedossa. 

Kustannusarvio myös tarkentuu kevään aikana. 

Leena Joki-Korpela kertoi, että tilojen suunnittelu on vielä käynnissä. Tavoitteena satsata myös 

viihtyvyyteen. Ruokasalia tullaan hieman isontamaan, tavoite remontin jälkeen palvella paremmin myös 

ulkoa tulevia asiakkaita. Kaikille ikäihmisille avoin kuntosali tulossa 1 kerrokseen. Myös parkkipaikkoihin 

kiinnitetään huomiota.  

Kalle muistutti, että remontti tarvitsee maakunnallisen kannanoton, joka taas on riippuvainen myös 

valtakunnan sote-asioiden valmistelun etenemisestä. 

 

Kun kustannusarvio kevään aikana on tiedossa ja asia tulossa päätöksentekoon, pidetään vielä kokous.  

Joki-Korpela muistutti myös kansalaisopiston tilanteesta. Toiminta muuttamassa väistötiloihin mm. 

Tarvonsaaren koululle ja Naulan parakkiin. Uudet suunnitteilla Karin kampukselle.  
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3. Ikäihmisten neuvoston toimintakertomus 2018 

Todettiin hyväksytyksi. Laitetaan Sotevalle ja KH:lle  tiedoksi. Jokainen neuvoston jäsen tiedottaa myös 

edustamiaan yhdistyksiä. 

 

4. Ikäihmisten neuvoston toimintasuunnitelma 2019 

Lisätään Toimintasuunnitelmaan vielä tarkemmin tavoitteeksi Karin kampuksen suunnitelmiin tutustuminen 

ja kommentointi sekä Kaunisjärven remontin edistymisen seuranta. 

Lisätään myös aiheeksi Satasairaala ja sen palvelut Raumalla. Alku syksyyn pyydetään Ermo Haavisto 

kokoukseen kertomaan asiasta. Aiheeseen liittyen voisi pitää myös kuntalaiselle avoimen tilaisuuden samana 

päivänä. 

Myös Voimaa vanhuuteen –hanke lisäyksenä vielä toimintasuunnitelmaan. 

 

5. Vuoden 2019 kokouspäivät 

Ei vielä varmistettu koko vuoden aikataulua. Kevään aikana maaliskuun lopulla vielä palaveri ja Karin 

kampukseen liittyen luultavasti toukokuussa. Kalle Leppikorpi kertoo Karin kampuksen suhteen neuvostolle 

tarkempaa aikataulua. 

 

6. Satakunnan vanhusneuvoston kuulumiset 

Satakunnan vanhusneuvosto ei ole edellisen Ikäihmisten neuvoston kokouksen jälkeen ei ole vielä 

kokoontunut. 

Satakunnan vanhusneuvosto järjestää keskiviikkona 27. 2 klo 9-15 seminaarin Satakunnan kuntien 

vanhusneuvostojen puheenjohtajille ja sihteereille sekä kunkin kunnan vanhustyön johtaville viranhaltijoille 

sekä Satakunnan vanhusneuvoston jäsenille ja varajäsenille. Paikka vielä avoin. 

Satakunnan vanhusneuvoston TYÖSEMINAARI 10.4.2018.  

Työseminaari on tarkoitettu kaikille maakunnan kuntien vanhusneuvostojen jäsenille ja varajäsenille 

järjestetään Hotelli Scandic Pori 10.4.2018 klo 9-15.  

 

7. Muut asiat 

 
- 1.3 klo 13 Nuortentalolla Hallikatu 12 eläkeläisjärjestöjen yhteistapaaminen. Paikalla kaupungin 

hankeneuvoja Minna Rautalin kertomassa hankkeiden rahoitusvaihtoehdoista. 

- Keskusteltu Tanja Hakulisen koordinoimasta monipuolisesta toiminnasta ja todettu, että eri 

toimintavaihtoehdoista tulee jäsenille sähköpostia. 

- I & O hankkeen päätösseminaari Parasta elämää kotona 14.2.2019 Finlandiatalolla. 
 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 26.3.2019 klo 13 Järjestötalo, takkahuone, Siikapolku 1. 
 Käsiteltävinä asioina on mm: 
 

- Kaunisjärven suunnittelun tilanne 
- Rauman ikäihmisten asumispalvelupaikat 
- senioripassi 
- Rauma päivä 

 

sihteeri Minna Nurminen 


