
  Sivu 1 / 7 
 

 

 
 
IKÄIHMISTEN NEUVOSTON MUISTIO 
     
 
Aika: 15.10.2019 klo 13:00-15:10 
 
Paikka:  Kaunisjärven Vanhainkoti, kokoushuone 1. 
 
     
Läsnä: Antola Ulla   Eläkeliiton Lapin yhdistys ry 

Grundström Tuomo  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 
Mustajoki-Kunnas Sanna Rauman Sosiaali- ja terveysvirasto 
Irma   Roininen   Satakunnan vanhusneuvosto, puheenj. 
Terttu Viinamäki (T. Telinin tilalla) Satakunnan vanhusneuvosto 
Ulla Koivula   Satakunnan vanhusneuvosto, sihteeri 
Tanja Salmi   SAMK; geronomiopiskelija (3. lukuvuosi) 
Lakaniemi Marja-Liisa  Rauman kaupungin vanhuspalvelut 
 
 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Leea Hiltunen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi, erityisesti Satakunnan 

vanhusneuvoston edustajat ja avasi kokouksen. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että 

ennen kokousta Länsi-Suomen toimittaja Riina Kaski haastatteli neuvoston jäseniä 

lehtiartikkelia varten. Toimittaja oli läsnä kokouksen alussa.  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen – läsnäololistan allekirjoitukset sekä kokouksen esityslis-

tan hyväksyminen.  

 
3. Hyväksyttiin 11.9.2019 Kaunisjärven vanhainkodin ruokalassa pidetyn edellisen ko-

kouksen muistio.  
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4. Sanna Mustajoki-Kunnakselle Ikäihmisten neuvoston lausunto vanhuspalvelujen 

suunnitelma päivitykseen 2024 asti. Työvaliokunta valmistellut asiaa 11.10.2019 

kokouksessaan seuraavasti: 

 

Käytiin suunnitelma läpi. Asiat listattu, joihin Ikäihmisten neuvosto lausunnossaan 

kiinnittää huomiota. 

 

Asiakohdat:  

 

1. Sivu 5, kohta 4/ Ikäihmisten neuvosto:  

 

- Ikäihmisten neuvosto vaikuttaa aktiivisesti raumalaisia ikäihmisiä koskevissa 

asioissa sekä haluaa kiinnittää huomiota ikääntymiseen, hyvinvointiin sekä hei-

dän asemaansa yhteiskunnassa. Toimimme äänitorvena ja kanavana aloitteiden 

esittelyssä päätöksentekijöille. Lisäksi seuraamme iäkkään väestön elinoloihin ja 

palveluihin liittyvää kehitystä.  

- Ikäihmisten neuvosto kokoontuu toimintasäännön mukaisesti. Ennen varsinaista 

kokousta Ikäihmisten neuvoston työvaliokunta valmistelee käsiteltävät asiat.  

- Ikäihmisten neuvoston tavoitteena on lisätä kokouksiaan. Panostaa edunvalvon-

taan sekä tiivistää toimintaansa ja yhteistyötä kaupungin edustajien ja virkamies-

ten kanssa. Viittaus kuntalakiin vanhusneuvosto 27§. (Laki ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

28.12.2012/980). 

2. Sivu 11-16, kohta 6/ Vanhuspalveluiden tavoitteet. Terveellinen, turvallinen Rauma, 

syrjäytymisen ehkäisemisen kärkeen, kohtaan 1. ennaltaehkäisevänä toimenpitee-

nä lisäämme:  

 

- hyvinvointia edistäviä terveystapaamisia järjestetään myös vanhemmille ikäryh-

mille vuosittain. Korostamme Kaunisjärven hyvinvointikeskukseen suunnitellun 

ikäihmisten neuvolan tärkeyttä hoidon tarpeen arviossa, hoidon saatavuudessa 

myöskin omaehtoiseen terveystarkastukseen hakeutumisessa.  

- Matalan kynnyksen palvelutapaamiset ja –kohtaamiset. Työelämästä pois jää-

minen merkitsee lakisääteisten terveyspalveluiden ulkopuolelle jäämistä, erityi-

sesti ikääntyneet tulisi huomioida sairauskohtaisesti ”varhaisen puuttumisen 

mallilla”, ei vain ikääntymisen tuomina muutoksina. Kotona asumisen ja erilais-

ten palvelumuotojen yhteistyömallien etsimistä.  Asiakkaiden ja omaisten kuu-

leminen.  

- Ikäihmisten neuvosto viittaa tässä kohtaa Voimaa Vanhuuteen –hankkeen liikun-

ta ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Senioripassi ehdotus kaupunginhallituk-

selle ennaltaehkäisevänä toimena. (Liite 2.)  
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3. Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet kärkeen, lisäys 

kohdaksi 2: 

- Ikäihmisten neuvosto esittää seniorikylän toteuttamista edelleen neuvoston esit-

tämien tavoitteiden mukaisesti. (Liite 1.)  

 

 

 

5. Satakunnan vanhusneuvoston kuntakierros Raumalla. Vanhusneuvostosta Irma   

Roininen ja Terttu Viinamäki (Tuula Telinin tilalla) sekä sihteeri Ulla Koivula. Kes-

kustelun aiheet: 

Mitkä asiat vanhusneuvostossanne askarruttavat oman kunnan vanhusten asioissa? 

- Asiat, jotka kirjattu Ikäihmisten neuvoston lausuntoon liittyen Rauman kaupungin 

vanhuspalvelujen suunnitelma vuoteen 2024.  

- Karin kampushanke ja sen eteneminen sekä Kaunisjärven hyvinvointikeskushank-

keen toteutuminen. Lisäksi askarruttaa väestökehitys: vanhusväestön kasvu ja sen 

mukana tuomat haasteet.  

Millaisia hyviä käytäntöjä on löydetty? 

Ikäihmisten neuvostolla on vahva ja suora kanava kaupungin päättäjiin ja virkamie-

hiin. Tiedonkulku ja vuoropuhelu ovat luotettavia. Ikäihmisten neuvoston tekemät 

aloitteet, esimerkkinä tehostettuun palveluasumiseen tutustuminen. Palvelujen ja 

laadun seuranta.  

Millaisena koetaan yhteistyö Satakunnan vanhusneuvoston kanssa - entä naapuri-

kuntien vanhusneuvostojen kanssa? 

Yhteistyö on ollut aktiivista ja palvellut toimintaamme. Olemme päässeet mukaan 

vanhusneuvoston järjestämiin työseminaareihin ja tapahtumiin. Olemme saaneet 

ajankohtaista tietoa ja materiaalia, mikä vahvistaa paikallista toimintaamme ja palve-

lee myös taustayhteisöjämme jäsentemme kautta. Informoimme tietoa eteenpäin eri 

toimijoille.  

Naapurikuntien kanssa toiminta on vähäistä ja sitä pyritään kehittämään. 

 

Mitä toivotaan Satakunnan vanhusneuvostolta?  

Yhteisiä aloitteita ja kannanottoja vanhusneuvostojen kanssa.  
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6. Aloitteet 

          Ei aloitteita tässä kokouksessa. 

7. Muut asiat 

25.9.2019 Puheenjohtaja Leea Hiltunen kertomassa Ikäihmisten neuvoston toimin-

nasta kansalaisopiston ikäihmisten keskustelupiirissä. 

9.10.2019 Varapuheenjohtaja Oiva Hannukainen kertomassa Ikäihmisten neuvos-

tosta Rauman kaupungin vanhuspalveluiden järjestämässä Palvelupäivässä.  

Mielipidekirjoitus Ikäihmisten neuvoston toiminnasta laadittu 27.9.2019 ja toimitettu 

Marva Medialle. Kirjoitus on ilmestynyt 9.10.2019 Raumalaisessa. 

Kaunisjärven -valmistelutyöryhmä kokoontui 14.10.2019, jossa läsnä Leea Hiltunen 

ja Ulla Antola.  

14.10. Muistiaktiivien keskustelutilaisuus Kaunisjärven vanhainkodin juhlasalissa, 

jossa mukana Leea Hiltunen ja Marja-Liisa Lakaniemi.  

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus tulee julkisuuteen 21.10.2019 klo 12. Ikäih-

misten neuvoston työvaliokunta kokoontuu maanantaina 28.10.2019 klo 10 ja käy 

läpi kaupunginjohtajan esitystä ottaen kantaa talousarvioehdotukseen, koskien 

ikäihmisten asioita ja palveluja.  

Uuden Pohjoiskehän koulun avoimet ovet keskiviikkona 23.10.2019 klo 12-18 (opas-

tus tasatunnein), mahdollisuus tutustua koulun tiloihin. Ikäihmisten mietittäväksi jää, 

miten tiloja voisi hyödyntää. 

4.11.2019 tilaisuus Porissa, liittyen Sote-infoon. Kalle Leppikorpi informoi asiasta 

tarkemmin Palvelutori/ Lakaniemeä neuvoston jäsenten mahdollisuudesta osallistua 

kyseessä olevaan tilaisuuteen. 

6.11.2019 pääarkkitehti Jussi Palvan infotilaisuus Posellissa aiheena Karin kampus. 

Toivotaan Ikäihmisten neuvoston läsnäoloa ja aktiivista kannanottoa.  

7.11.2019 Vanhusneuvostopäivä klo 10-15, etäyhteys Steniuksen kokoushuonees-

sa. Puheenjohtaja Leea Hiltunen osallistuu tilaisuuteen Helsingissä. 

Vastaus Satakunnan vanhusneuvoston sihteerin Ulla Koivulan 11.9.2019 lähettä-

mään sähköpostiin. Asiana Satakunnan vanhusneuvoston toimikausi. Satakunnan 

vanhusneuvosto on valittu 2019 vuoden loppuun.  
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Sähköpostissa kysytään Ikäihmisten neuvoston taustaorganisaatioilta, josko nykyiset 

Satakunnan vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet voisivat jatkaa seuraavan kak-

sivuotiskauden eli nykyisen kunnallisvaalikauden loppuun asti. Taustaorganisaatio 

on Rauman seutu, joka muodostuu vanhusneuvostoista Eura, Eurajoki, Säkylä ja 

Rauma. 

Rauman Ikäihmisten neuvoston osalta totesimme vastauksessamme sihteeri Ulla 

Koivulalle 7.10.2019, että nykyiset Satakunnan vanhusneuvoston jäsenet ja varajä-

senet voivat jatkaa seuraavan kaksivuotiskauden eli nykyisen kunnallisvaalikauden 

loppuun asti. Rauman seutu: Leea Hiltunen, Olavi Mäkinen (vara). 

Esitteistä:  

- Palvelutorin esite on päivitetty. Oma Ikäihmisten neuvoston esite jätettiin mietit-

täväksi.   

- Ikäihmisten neuvosto toivoo ikäihmisten palveluopasta päivitettäväksi muun mu-

assa neuvoston jäsenten yhteystiedot. 

Senioripassiasiassa Reijo Malmivuori toimii yhteyshenkilönä Ari Rajamäkeen. Se-

nioripassityöryhmään lisäksi ”kutsuttu” Kimmo Kouru ja Rainer Helkkula. Seurataan 

aktiivisesti työryhmän työskentelyä.  

Työvaliokunta kokoontuu valmistelemaan kokousta 31.10.2019 klo 10 ennen keski-

viikkona 13.11.2019 klo 13:30-16 pidettävää varsinaista kokousta. 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:10. 

 

 

 

 

Muistion laati 

 

Sihteeri Marja-Liisa Lakaniemi 
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