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IKÄIHMISTEN NEUVOSTON MUISTIO

Aika:

12.3.2020 klo 13-15:30

Paikka:

Kodiksamin Monitoimi Koulu

Läsnä:

Antola Ulla
Grundström Tuomo
Hannukainen Oiva
Hiltunen Leea pj.
Johansson Leila
Jokila Keijo
Jumppanen Seija
Koivu Anita
Kuromaa Reino
Leppikorpi Kalle
Malmivuori Reijo
Ringbom Sinikka
Saari Olli
Sora Matti
Toivonen Orvokki
Kovanen Päivi
Koivisto Anne
Peltonen Risto
Joki-Korpela Leena
Sorsakivi Pirita
Luotonen Päivi
Kimmo Salminen

2/2020

Eläkeliiton Lapin yhdistys ry
Rauman Eläkeläiset ry
Rauman Eläkkeensaajat ry
Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry
Rauman Rintamaveteraanit ry
Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry
Rauman Kansalliset Seniorit ry
Rauman Seudun Senioriopettajat ry
Rauman Seudun Sotaveteraanit ry
Kaupunginhallitus
Eläkeliiton Rauman yhdistys ry
Rauman Työkyvyttömyyseläkeläiset ry
Rauman Sotainvalidit ry
Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry
Lapin Eläkkeensaajat ry
Rauman Sosiaali- ja terveysvirasto
Lapin Eläkkeensaajat ry
Rauman
kaupunki
Konsernipalvelut
(poistui klo 14:30)
Rauman kaupunki Tekninen toimiala
(poistui klo 14:30)
Rauman kaupunki Tekninen toimiala
(poistui klo 14:45)
Rauman kaupunki Tekninen toimiala (estynyt)
Rauman kaupunki Tekninen toimiala (estynyt)

Sivu 2 / 6

1. Kokouksen avaaminen – puheenjohtaja Leea Hiltunen toivotti neuvoston jäsenet
sekä vierailijat tervetulleiksi, jonka jälkeen esittelykierros.
Vierailijoina Rauma kaupungin asiantuntijat: liikennepäällikkö Risto Peltonen, arkkitehti Leena Joki-Korpela sekä toimistohortonomi Pirita Sorsakivi.
2. Todettiin läsnäolijat – läsnäololistan allekirjoitukset. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
3. Hyväksyttiin 28.1.2020 Kaunisjärven vanhainkodin kokoushuone I pidetyn edellisen kokouksen muistio.
4. Liikennepäällikkö Risto Peltonen puheenvuoro:
-

-

-

-

-

-

Kuultiin nykymuotoisen joukkoliikenteen muutossuunnitelmista, henkilökuljetuksista, kilpailutuksista, hankkeista sekä henkilöjunayhteystilanteesta. Risto Peltonen
toimii tiimivetäjänä kaupunkikehityksessä (muun muassa kaupunkipyörät).
Liikenteen nykytila ja suunnitelmat: henkilöliikenne koostuu 3.6 milj. €:n kuluista:
joukkoliikenne 0,8 milj. €, sote 1,2 milj. € ja koululiikenne 1,6 milj. €.
Koulukyydit ja sote-kuljetukset lain mukaan kunnan järjestettävä, joukkoliikennettä
ei.
Peltonen selvitti kutsuohjattua liikennettä, joka on ns. taksiliikennetyyppistä. Mahdollistaa siirtymistä pienemmän kaluston käyttöön. Koululaisten ollessa koulussa
kaluston käyttö ikäihmisille (sote -kuljetukset tulevat mukaan kantavana ajatuksena). Kaupan ja kodin välinen kulkuyhteys joustavaksi ja ikäihmistä palvelevaksi,
jolloin palvelu tuodaan lähemmäksi ikäihmisiä.
Kerralla kyytiin mahtuisi kuljetettavien henkilöiden lisäksi muutama apuväline kuten pyörätuoli. Ruuhka-aikoina olisivat käytössä ainoastaan aikataulutetut reitit,
joita ajettaisiin kahdella pienellä linja-autolla.
Tavoitteena tehdä hyvät palvelut kaikille käyttäjäryhmille; vammaispalvelun mukaiset palvelut. Rauman kaupungin tulee miettiä kuljetuksia kokonaisuuksina ja
tehtävä kilpailutuksista mahdollisimman mielekkäitä.
Lääkäri- ja fysioterapeutin lausuntojen/ taustatietojen kautta varmistetaan, millaisen auton kyyditettävä tarvitsee, kyseessä nk. asiakkaan profilointi.
Palveluliikenteen auton tunnistamiseksi ehdotus auton värityksestä/ mainoksista.
Yritykset eivät kuitenkaan ole kovin kiinnostuneita lähtemään mukaan sponsoroimaan palveluliikennettä omilla mainoksillaan. Pääpysäkeille asennettavista infotauluista keskustelua, linja-autoasema ja Savila.
Tiedusteluun bussimatkojen kustannuksiin, Peltonen suositellut hankkimaan kuukausikortin, joka on 38 €. Kk-kortin kanssa voi matkustaa niin paljon kuin haluaa
kuukauden aikana. Bussimaksun kertahinta/ yksi suunta on 3 €.
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-

-

-

Kehityskohteena ja tulevaisuuden ajatuksena esteettömät, matalalattiaiset autot,
joissa paikat pyörätuoleille ja näin palvelisivat ikäihmisiä nykyistä järjestelmää paremmin.
Rauman kaupungin julkisen kaluston kilpailutus tapahtuu vuonna 2021. Kuljetushankinta velvoittaa kuntia hankkimaan kaluston, josta tulee olla 40 % puhtaita
(sähkö, kaasu).
Asiasta käydyn keskusteluun perustuen sovittiin, että Ikäihmisten neuvosto nimeää työryhmän koostamaan/ suunnittelemaan palveluliikenteeseen ja liikkumiseen
liittyviä seikkoja sekä joustavuuden parantamista. Tavoitteena on, että neuvosto
antaa lausunnon tai kannanoton aikataulullisesti viimeistään syksyllä.

Arkkitehti Leena Joki-Korpelan puheenvuoro:
-

-

-

Kaunisjärven hyvinvointikeskus tarjoaa ikäihmisille avopalveluja ja tukee kotona
asumista. Muutos hyvinvointikeskukseksi turvaa palvelujen saatavuuden sekä
mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja palvelujen keskittämisen, kyseessä iso
geriatrinen yksikkökokonaisuus. Hyvinvointikeskuksen ajatuksena on toimia
ikäihmisten ”hengailupaikkana”, jonne on helppo tulla.
Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen suunnittelut edenneet pitkälle, ”yhden pysäkin
periaatteella”. Remontti alkaa 9/ 2020. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan,
remontti olisi valmis 9/ 2021. Kuntoarvio tehty, yllätyksiä voi tulla, julkisivussa
esimerkiksi todettu mikrobikasvustoa, mutta ei sisätiloissa. Julkisivut säilytetään
ennallaan, ne pestään ja tiivistetään. Myös ikkunat säilytetään ja tiivistetään.
Hankeen tavoitekustannusarvio on 12 500 000 €.
Hyvinvointikeskuksen palveluina kotihoito ja lyhytaikaispaikat. Hoitajatukijärjestelmästä tulee omakustanteinen. Älylaitteiden käyttö tulee lisääntymään, ei ultramodernina vaan hyvin käytännöllisenä.
Toiminnot Kaunisjärven hyvinvointikeskuksessa:
0 -kerros: henkilökunnan sosiaalitilat ja jäähyväishuone.
I - kerros: ruokasali + keittiö jakelukeittiö –tyyppisenä, 10 % annoksista saa myydä ulos. Näillä näkymin kaupunki tuottaa ruokapalvelun, mutta on myös olemassa
ulkopuolisen ruokapalvelutuottajan mahdollisuus.
Juhlasali + veteraaninkunnan kokoustila/ perinnetila juhlasalin ja ruokalan välissä.
Päivätoiminta jatkuu samassa paikassa kuin aikaisemmin, mutta tilat laajenevat.
Kuntosali, jossa älylaitteet, tulevat toimimaan sähköisillä rannekkeilla, jotka on ohjelmoitu asiakkaan tarpeiden mukaan. Pesutilat ja saunat. Palvelutori, jossa jatkuu yleisölle avoin atk-opastus. Yrittäjien tilat sekä kioski/ kahvila. Avaraan aulaan
hyvää kohtaamista sekä avointa kulkua. Turhaa kopitusta vältetään.
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II -kerros: kotihoidon tilat, tiimit, muistihoitaja, arviointitilat ja henkilöstön sosiaalitilat.
III – IV kerros: Kerrokset ovat toistensa kopioita. Lyhytaikaishuoneita noin 50, 20
neliötä, jokaisessa oma saniteettitila = Valviran määräys. Lyhytaikaispaikoilla
oleskeluaika noin 1 vrk – 2 viikkoon.
3. kerros on muistisairaita varten, ruokailu tapahtuu omassa siivessä. Yleisesti
ruokailu tapahtuu omassa kerroksessa tai alakerran ruokasalissa.
Parkkipaikat; kadunvarsipysäköinti, pysäköintipaikkoja pystytään kyllä lisäämään.
Huoltoliikenne toimii samoin kuin tällä hetkellä (ruoka, pyykki ja jätehuolto).

Toimistohortonomi Pirita Sorsakiven puheenvuoro:
-

-

-

-

Rauman kaupungin Wihertoimella ollut viisi vuotta käynnissä penkkiohjelma, jonka tavoitteena on lisätä kiinteitä penkkejä etenkin pyöräteiden varsille. Tulevalle
kesälle 2020 kiinteitä penkkejä on 20, joita tullaan lisäämään pyöräteiden ja katujen varsille. Wihertoimessa otetaan mielellään vastaan ideoita, vinkkejä ja aloitteita sekä ehdotuksia penkkien asennuskohteista, vaikka kaikkiin toiveisiin ei voidakaan vastata. Ikäihmisten neuvosto käyttää ”aloiteoikeuttaan” ja tiedottaa eläkejärjestöjään asiasta.
Rauman kaupungilla on käytössä sähköinen palautepalvelu, johon kaikki kuntalaiset voivat kirjata kehittämisehdotuksia ja –tarpeita (esimerkiksi aloitteet/ tarpeet
roska-astioille, penkeille yms.) Palautteen voi jättää myös soittamalla.
Palautetta voi antaa myös katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta,
ihan kaikesta kaupungin toiminnasta.
Sorsakivi painotti, että Wihertoimeen voi aina olla yhteydessä ja ”pitää meteliä”.
Kokouksen aikana todettiin, että Lappi on erityishuomion kohteena. Kaunisjärven
puistoon olisi näillä näkymin tulossa penkkejä lisää.
Rauman Eläkeläiset ry puheenjohtaja Pauli Liekarin allekirjoittaman aloitteen pohjalta Petäjäkseen asennettavista istuinpenkeistä keskustelua: neuvostossa sovittiin, että aloitetta viedään eteenpäin.

5. Muut aloitteet
Rauman Ikäihmisten neuvoston aloite julkisiin tiloihin asennettavista, tukevista istuintuoleista/-penkeistä yleisiin tiloihin pääsisäänkäyntien yhteyteen. Allekirjoitukset puheenjohtaja ja sihteeri.
- päätetty lähettää aloitteet eteenpäin
- seurataan aloite-asian kehittymistä
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6. Tiedoksi merkittävät asiat
Saattohoidon tukihenkilötoiminnan kehittäminen ja yhteistyökumppanuus:
Puheenjohtaja Leea Hiltuselle tullut yhteydenotto; vanhuspalveluissa ollaan perustamassa työryhmää saattohoitoon liittyvässä hankkeessa ja Ikäihmisten neuvostosta on pyydetty edustajaa mukaan saattohoidon kehittämiseksi Raumalla.
Sairaalapappi Sari Järnfors on valmis yhteistyöhön toiminnan kehittämiseksi. Tarkoituksena vahvistaa osaamista kotihoidossa sekä mahdollistaa entistä heikkokuntoisempien asiakkaiden mahdollisuus asua kotonaan loppuun asti.
Neuvoston kokouksessa päätettiin, että olemme valmiita yhteistyöhön ja suhtaudumme asiaan myönteisesti.
Nimettiin neuvoston edustajaksi ko. työryhmään Anne Koivisto ja varajäseneksi
Ulla Antola.
Yleisesti kokouksessa syntyi keskustelua Rauman kaupungin saattohoitotilanteesta. Todettiin, että tilanne on erittäin huono ja kannamme huolto asiasta. Vainajien jäähyväis- ja kylmiötilat löytyisivät mahdollisesti aluesairaalan tyhjistä tiloista. Jokainen jäsen oli sitä mieltä, että saattohoito tulisi hoitaa tyylikkäästi ja luontevasti loppuun asti. Jäähyväishuoneen tilat tulee olla asialliset ja arvokkaat.
Päätettiin Pyytää erikoislääkäri Emilia Katko-Kesälää (Satasairaalan palliatiivinen
yksikkö) kertomaan aiheesta neuvoston seuraavaan kokoukseen.

7. Ikäihmisten neuvoston esite
Työvaliokunnan ehdotuksen perusteella käynnistettiin valmistelu neuvoston esitteen laatimiseksi. Ajatuksena on, että esitteestä ilmenee muun muassa lakiin perustuva toimintamme, neuvostoon kuuluvat järjestöt, organisaatiot sekä jäsenten
yhteystiedot. Pääväreinä Rauman sininen-keltainen.
Tarjoukset pyydetty TS-Grafilta sekä Rauman Painopiste Oy:ltä.
Valittiin esitetyöryhmä: Tuomo Grundström, Anita Koivu, Reijo Malmivuori, Sinikka
Ringblom ja sihteeri M-L Lakaniemi.
Esitetyöryhmän kokoontuminen sovittu jäsenten kesken siirrettäväksi myöhäisempään ajankohtaan poikkeusolojen vuoksi.
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8. Muut esille tulevat asiat:
-

Tulevalta vanhuspalvelupäälliköltä selvitys, tarvitaanko vanhuspalvelu opasta,
viimeinen opas päivitetty 2019. Esitetyöryhmä ottaa kantaan oppaaseen.

-

Vanhuspalvelujen johtaja Tuuli Lindström mahdollisesti mukana seuraavassa
kokouksessa kertomassa vanhuspalveluiden tilanteesta Raumalla.

-

Rauma.fi –sivulle lisäys: neuvoston esittely (samat kuin esitteessä).

-

Attendo Metsohovin seniori- ja hoivakodin johtaja Katja Roivakselta saapunut
vierailukutsu Ikäihmisten neuvostolle tulla tutustumaan hoivakodin tiloihin. Yhteydenotto vierailukäynnistä siirtyy myöhemmin toteutettavaksi.

9. Seuraava kokous mahdollisesti Järjestötalolla, jonka jälkeen raumalaisilla ikäihmisillä avoin ja maksuton yleisötilaisuus, jossa heillä on mahdollisuus kuulla nykyisistä palveluista ikäihmisille, erikoissairaanhoidon jatkosuunnitelmista sekä Järjestötalon toiminnan tulevaisuudesta järjestöjen näkökulmasta. Tilaisuuteen pyydetään tietoa jakamaan Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto.
Työvaliokunta valmistelee kokousta ja tilaisuutta. Tilaisuus toivotaan toteutettavaksi huhtikuun aikana. Koronaviruksen vuoksi tilaisuuden ajankohta avoin.
Ulla Antola tiedotti tulevasta omaishoitajille suunnatusta virkistysleiristä. Leirille
haku alkanut jo ja se kestää 6/2020 asti. Leiriajankohta 6.-10.7.2020. Kaikille
omaishoitajalle viestiä tulevasta leiristä. Leirin ajan omaishoidettava intervallissa
hoidettavana. Leiri on osallistujalle ilmainen. Omaishoitajien virkistysleirille haku
SPR:n osastojen kautta: Rauma, Lappi ja Kodisjoki. Edellä mainittu tieto jaettavaksi yhdistyksiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30.

Muistion laati
Marja-Liisa Lakaniemi
Sihteeri

