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IKÄIHMISTEN NEUVOSTON MUISTIO 
     
 
Aika: 22.5.2019 klo 13:00-14.30 
 
 
Paikka:  Kaunisjärven Vanhainkodin ruokala 
 
     
Läsnä: Antola Ulla   Eläkeliiton Lapin yhdistys ry 

 Glad Rauno   Rauman Eläkeläiset ry 
Hannukainen Oiva  Rauman Eläkkeensaajat ry 
Hiltunen Leea  pj.  Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry 
 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 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 
Koivisto Anne   Lapin Eläkkeensaajat ry 
Raitanen Aatos  Rauman Kansalliset Seniorit ry 
Peräntie Muisto  Eläkeliiton Rauman yhdistys ry 
Kivero Arto   Rauman Eläkkeensaajat ry 
 
 
 
 

1. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin 26.3.2019 Järjestötalolla pidetyn kokouksen muistio.  
 
 

2. Ikäihmisten hyvinvointikeskuksen ja Karin kampus -hankesuunnitelman eteneminen 
 

Infoa Ikäihmisten hyvinvointikeskuksesta: 
 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi kertoi Ikäihmisten hyvinvointi-
keskuksen hankesuunnitelman nykyvaiheesta ja etenemisestä. Kaupunginhallituk-
sessa hankesuunnitelma on hyväksytty. Kustannusarvio on noin 12,5 milj. euroa, 
mikä ylittää 5 milj. euron rajan ja siksi tarvitaan vielä Sosiaaliministeriön lupa. Val-
mistelut jatkuvat. Hankkeen sisältöön ja toimintaan liittyvä suunnittelutyö jatkuu. 
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Sanna Mustajoki- Kunnas totesi, että Ikäihmisten hyvinvointikeskus on tarkoitus ra-
kentaa ikäihmisten tarpeita vastaavaksi, saman katon alta löytyväksi, kattavaksi 
palvelukokonaisuudeksi. Poikkeuslupaa työstetään Sosiaaliministeriöön. Remonttia 
ja hankkeen toteuttamista ei voida aloittaa ennen lupapäätöstä. Toiminnan ja väis-
tötilojen suunnittelua jatketaan. Uusi palvelutalo valmistuu Porintien varteen 2/2020, 
jossa tulee olemaan yksi väistötila pitkä- ja lyhytaikaishoidolle. Palvelutori sijoite-
taan Mansikkapaikan olohuoneeseen ja Päivätoiminta siirtyy Marttilanmäkeen. Kun-
toutukseen tullaan satsaamaan tulevaisuudessa 

 
Yleinen huolenaihe neuvoston jäsenillä on, miten kaikki muutosvaiheet onnistuvat ja 
miten kaikki muutokset heijastuvat tämän hetkisiin Kaunisjärven vanhainkodin 
asukkaisiin ja henkilökuntaan. Nyt jo tehdään töitä uudella tavalla. 
 
Infoa Karin Kampuksesta: 
 
Kalle Leppikorpi kertoi karin kampukseen sijoitettavasta monialaisesta, laajasta toi-
minnasta. Tavoitteena on huomioida kaikki ikäluokat, myös ikäihmiset tullaan huo-
mioimaan hyvin. On kysymys tilojen järkevästä käytöstä ja nyt hajallaan olevien 
toimintojen/palvelujen keskittämisestä; kansalaisopisto, koulu, kuntosali yms. kaikki 
tilat saadaan saman katon alle. Yksityiskohta tilasuunnittelussa on muun muassa 
uimahalli, joka tulee ensimmäiseen kerrokseen ”kaktusliikenneympyrän” puoleiselle 
alueelle. Suunnittelussa on myös tavoitteena huomioida julkisen liikenteen suju-
vuus. Kokonaisuutta suunnitellaan niin, että se ”kattaisi 100 vuotta” eteenpäin.  
Karin Kampuksen kustannusarvio on noin 65 milj. euroa. 
Kun suunnittelija, arkkitehti Jussi Palva tulee (elo-syyskuu) Raumalle, sovittiin, että 
pidetään seuraava ikäihmisten neuvoston kokous kyseessä olevana ajankohtana. 
Näin saadaan esittely hankkeesta ja voidaan esittää suoraan ikäihmisten näkemyk-
set ja toiveet suunnittelijoille. Odotetaan tietoa ajankohdasta Kalle Leppikorvelta. 
 
Infoa Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelmasta: 
 
Kalle Leppikorpi kertoi, kuinka ohjelmaa on kehitetty syksystä asti ja että eri toi-
mialat ovat edenneet eri tahtiin.  Tavoitteena 15 milj.- 20 milj. euron säästöt (säästö-
toimenpiteet 2022 asti) huomioiden pysyvät kulut. Vanhuspalvelut haasteena, koska 
ikärakenne muuttuu eteenkin Satakunnassa. Talousohjelman kokonaissuunnitelma 
julkaistaan keskiviikkona 21.8.2019.  

 
 

3. Senioripassin suunnitteluluonnos, neuvoston kommentit: 

 

Seniorikortti on suurimmalla osalla kaupungeista käytössä ja nyt olisi aika saada 
kortti käyttöön Raumalle. Kortin tarkoitus on saada ikäihmisiä liikkumaan säännölli-
sesti, koska kävely ja muu liikunta ovat vähenemässä. Liikunta tukee ikäihmisten 
toimintakykyä ja itsenäistä asumista kotona.  
 
Ari Rajamäen, vs. liikuntatoimenjohtaja, viesti: olisi hyvä tuoda julki se, mikä olisi 
hyvä raumalainen malli. Raumalla seniorikorttiin/ -passiin liittyvien hintojen tulee olla 
ihmisten tiedossa ja edun pitää olla tuntuva sekä laaja. Tavoitteena on, että jokai-



  Sivu 3 / 5 
 

 

nen löytäisi jotain mielekästä tarjolla olevista palveluista ja mahdollisuuksista, joita 
ei muuten ehkä löytäisi.  
 
Keskusteltiin palveluliikenteestä ja todettiin, että palveluliikenne tulisi rakentaa ko-
konaan uudelleen. Nykyinen toiminta ei ole hyvä. Palveluliikenne tulisi ottaa huomi-
oon passia suunniteltaessa. Passiin mahdollisuus iltapainotteiseen sekä viikonlop-
puna tapahtuviin tapahtumiin esimerkiksi kulttuuritapahtumiin osallistuminen.  

 
Lisäksi neuvoston jäsenet totesivat, ettei nimi senioripassi ole hyvä, vaan sille olisi 
löydyttävä mielekkäämpi nimi, ehkä Aktiivikortti tai Harrastepassi.  
Nimettiin työryhmä nimeä ja sisältöä miettimään. Työryhmän kokoonpano: Ulla An-
tola, Matti Sora, Muisto Peräntie, Anne Koivisto ja Reijo Malmivuori, sekä Kalle 
Leppikorpi (läsnäolo-oikeus). Työryhmä kokoontuu 26.6.2019 klo 10:00 Palvelutoril-
la.  

 
 

4. Satakunnan suunnitelma ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta 
2019-2025, neuvoston kommentit: 

 
”Satakunta–elämää parhaimmillaan suunnitelma”, on materiaali, mikä liittyy SATA -
sote valmisteluun. Ajatuksena oli, että jokainen kunta ottaisi käyttöön, omaan toi-
mintaansa kyseessä olevan suunnitelman. 
 
Sanna Mustajoki-Kunnas esitteli suunnitelmaa edellisessä neuvoston kokouksessa 
26.3.2019 Järjestötalolla. ”Rauman kaupungin vanhuspalvelujen suunnitelma vuo-
teen 2024” -materiaalin pohjalta. Todettiin, että kyseessä olevaa materiaalia ei ole 
ollut kaikilla käytössä. Sovittiin, että materiaalit lähetetään jäsenille.  
Lisäksi lähetetään ”Rauman voimavaralähtöinen kotona asuminen tavoitteena” sekä 
”Tulevaisuuden painopisteet” -materiaalit. 
Vanhuspalvelun johtaja Sanna Mustajoki-Kunnas kertoi lyhyesti edellä mainituista 
suunnitelmista. 
  
Todettiin, että tarkoituksena on, että neuvoston kokouksessa käsiteltävä ja jaettava 
materiaali leviäisi yhdistyksille ja kaikille jäsenille, jota kautta neuvosto saa tarvitta-
vaa tietoa ja palautetta.  
 
Sovittiin, että tutustutaan materiaaliin/suunnitelmiin kesän aikana. Seuraavia ko-
kouksia ajatellen jäsenille jätettiin pohdittavaksi, mitä Raumalla nyt pitäisi ottaa 
huomioon yhtenäisessä palvelusuunnitelmassa ikäihmisille. Samalla palautetaan 
mieleen aikaisemmin laatimamme ja kaupunginhallitukselle lähetetyt ”Tavoitteet val-
tuustokaudelle 2018 -”.  
 
Sovittiin, että lähetetään myös varajäsenille kokousmateriaali, jotta he voivat tutus-
tua käsiteltäviin asioihin etukäteen osallistuessaan kokoukseen.  
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5. Satakunnan vanhusneuvoston kuulumiset: 
 

Satakunnan vanhusneuvoston kokous 26.3.2019: 
Vanhusneuvostosta muodostettu pienryhmä jalkautuu syksyllä jatkuen 2 vuoden ai-
kana kaikkiin 17 kuntaan tavaten ennen varsinaisen kokouksen alkua 

-kunnan vanhusneuvoston jäsenet 
-kunnan vanhustyön johtavia viranhaltijoita 
-kunnan päättäjiä 
-kuulemaan ja kertomaan kokouksiin – 
-kansanedustajien tapaaminen omalta alueelta vievät viestit huolenaiheista.  

Tavoite saada palautetta, mitä tietoa ja tukea Satakunnan Vanhusneuvostolta odo-
tetaan.  
 
4.10. syksyn työseminaari klo 9- 15 Hotelli Scandic Pori; Ideoita tapahtumaan toivo-
taan! 
Vanhusneuvosto pitää yllä keskustelua ikäihmisten pankkiasioinnista ja edunval-
vonnasta sekä pyrkii vaikuttamaan kaikin mahdollisin keinoin kyseessä olevien asi-
oiden puolesta. 
 
Projektipäällikkö Riitta Tupala esitteli kokouksessa esteetöntä asumista esittelevän 
”Kaikkien koti” -tilan uuden version 
Kaikkien koti (& Kokeilimo) kehitteillä Porin SAMK:ssa, joka profiloituu aistiystävälli-
seen asumiseen sekä turvalliseen ympäristöön, muistia tukeviin ja muistisairaan ko-
tona asumista edistäviin ratkaisuihin.  
Kokeilimo valmistuu syksyllä, vastuuhenkilö Riikka Tupala (riikka.tupala@samk.fi). 
Mahdollisuus mennä tutustumaan, kun koti on valmis.  
 
Kuntien vanhusneuvostojen toimintakertomuksista ja toimintasuunnitelmista laadi-
taan kooste, toive saada ”ideapankki”, joka on kaikkien käytettävissä, ideoita, joita 
kukin voi jalostaa omaan käyttöönsä.  
 

           Satakunnan vanhusneuvosto kokoontuu seuraavan kerran 7.6.2019 
 
 

6. Muut asiat 
 

Rauman Keskuspuiston kaava esittely:  
Posellissa esittelytilaisuudessa kävi ilmi, että senioreille ei varsinaisesti tulee omia 
alueita/ toimintapisteitä. Istuinpenkkejä tulee olemaan paljon rauhallisilla alueilla se-
kä lasten leikkipaikkojen läheisyydessä. 
 
Edunvalvonta: 
Keskustelua edunvalvonnasta. Monella ikäihmisillä ulosottouhka esimerkiksi lasku-
jen vuoksi (sairaalamaksut) ja huono maksukyky kotiutumisen jälkeen. Kuntoutumi-
nen laskee sekä fyysisesti että psyykkisesti vaikean maksukyvyn vuoksi.  
Todettiin, että väestövastuu palvelisi ikäihmisiä. 
 
Sanna Mustajoki-Kunnas vastasi: ”Tämä on iso asia, joka kasvaa koko ajan ja siksi 
on tärkeää jokaisen tehdä edunvalvonta valtuutus. Tämä tulee tehdä hyvissä ajoin 
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ennen kuin siihen tulee todellinen tarve. Edunvalvonta valtuutus helpottaa asioiden 
hoitamista ja näin ollen ulosottouhkaa ei tule”.  
Selvitetään kuka voisi tulla kertomaan edunvalvonnasta syksyn kokoukseen.  
 
Huoli-ilmoitukset: 
Lisäksi keskusteltiin huoli-ilmoituksista, joita kannattaa aina tehdä silloin, kun ihmi-
nen ei itse kykene ilmoittamaan hätäänsä. Kotiin saatava arviointitiimi huoli-
ilmoituksen jälkeen. 
 
Ikäihmisten neuvoston yhteystiedot: 
Tarkistettiin yhteystiedot. Toivotaan kuittausta sähköpostiin viestin saapumisen/ lu-
kemisen jälkeen. 
 
Apuvälinemessut: 
Pirkkalassa 11/2019. Bussimaksu vammaisneuvoston kautta. Seurataan ajankoh-
taa ja ilmoittautumisia.  
 

 
Kooste palveluasumisyksikköihin tehdyistä käynneistä: lähetetään kaikille jäsenille, 
myös varajäsenille. Kooste käydään läpi syksyn kokouksessa.  

 
 

7. Seuraavat kokoukset 
 

Syksyn 1. kokous Jussi Palvan kalenterin mukaan lomien jälkeen (Kalle Leppikorpi 
ilmoittaa ajan Palvelutorille/Lakaniemi), 2. kokous 15.10.2019 ja 3. kokous 
13.11.2019. 
 
 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.33. 
 
 
 
Muistion laati 
 
Sihteeri Marja-Liisa Lakaniemi 
 
 
 
 

Palvelutorin ohjaus-  ja neuvontapuhelin 044 403 6247 


