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IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUSMUISTIO 1/2020 
     
 
Aika: Tiistai 28.1.2020 klo 13-15:15 
 
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 
Jumppanen Seija  Rauman Kansalliset Seniorit ry 
Koivu Anita   Rauman Seudun Senioriopettajat ry 
Kuromaa Reino  Rauman Seudun Sotaveteraanit ry 
Leppikorpi Kalle  Kaupunginhallitus (poistui klo 14) 
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 

 Suoniemi Kyllikki  Rauman Eläkeläiset ry 
 Kovanen Päivi  Rauman Sosiaali- ja terveysvirasto 

Lakaniemi Marja-Liisa  Rauman kaupungin vanhuspalvelut 
Tiina E. Toivonen Satakunnan alueen Vanhustyön keskus-

liitto/ korjausneuvoja (poistui klo 13:50) 
Pasi Lehtonen Pallo-Iirot (saapui klo 14:05, poistui 

14:40)  
 

 

 

1. Kokouksen avaaminen − puheenjohtaja Leea Hiltunen toivotti neuvoston jäsenet se-

kä vierailijat tervetulleiksi.  

Vierailijoina asiantuntijat Satakunnan alueen Vanhustyön keskusliiton korjausneuvo-

ja Tiina E. Toivonen sekä Pallo-Iiroista Pasi Lehtonen. 

 

2. Todettiin läsnäolijat – läsnäololistan allekirjoitukset sekä hyväksyttiin  

kokouksen esityslista. 

  

3. Edellisen kokouksen 13.11.2019 muistion hyväksyminen. 

13.11. 2019 Ikäihmisten neuvoston kokouksen muistio hyväksytty. 

 
4. Ikäihmisten neuvoston toimintakertomus 2019. 

Todettiin hyväksytyksi. 
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5. Ikäihmisten neuvoston toimintasuunnitelma 2020. 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että muutosmahdollisuus 

suunnitelmaan olemassa.  

 

6. Satakunnan alueen Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja, rakennusinsinööri Tiina 

E. Toivonen kertoi työstään sekä ikäihmisen mahdollisuuksista hakea korjausavus-

tusta asunnon muutostöihin. 

 

Vanhustyön keskusliitolla on 14 alueellista korjausneuvojaa, jotka avustavat apua 

tarvitsevia yli 65-vuotiaita asunnossa tarvittavien muutostöiden toteuttamisessa. 

Neuvojat avustavat remonttitarpeiden kartoittamisessa, suunnittelussa, avustusten 

hakemisessa ja tarvittaessa myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. 

Korjausneuvonta on maksutonta, mutta remontin asiakas maksaa itse.  

Korjausavustuksen tarkoituksena on: jokainen voisi asua kotonaan niin pitkään kuin 

mahdollista. Ara eli valtion asuntorahasto myöntää korjausavustukset.  

  

Ns. arkiteknologia voi lisätä ikääntyneen ihmisen kotona viihtymistä ja itsenäistä sel-

viytymistä (kuten lisälämmöneristys, lämmitysjärjestelmän muutokset; esimerkiksi öl-

jylämmityksestä kaukolämmöksi, ikkunoiden uusiminen tai suihkutilojen tilamuutos). 

Arkiteknologia tarkoittaa tässä yhteydessä esimerkiksi paloturvallisuutta edistäviä 

välineitä (turvaliedet), kodin valaistukseen liittyviä, näkemistä helpottavia ratkaisuja 

sekä kuulemisen ja muistamisen apuvälineitä. Arjen sujumisen helpottamiseksi esi-

merkiksi ovenpielien levennykset, kynnysten poistot, kodinkoneet, keittiökalusteet 

(lääkärintodistus oltava, aina tapauskohtainen). Kalustepinnoitteisiin ei avustusta 

myönnetä. 

 

Avustusta voidaan myöntää ruokakunnalle, jossa on 65 vuotta täyttänyt henkilö. 

Avustusta myönnetään omakotitalon tai asunto-osakkeen korjaamiseen. Jos avus-

tuksen saajana yksi henkilö, bruttotulot eivät saa ylittää 2000 €, aviopuolisoiden yht. 

brutto ei saa ylittää 3400 €. Yksinasuva veteraani bruttotulo max. 2600 €. Yhteisö ei 

voi olla avustuksen hakijana.  

Avustuksen maksamisen jälkeen hakijalle jää maksettavaksi oma osuus, joka on 

30–50 % toimenpiteen kustannuksista. Asunnon omistaja toimii avustuksen hakijana 

(kustannusarvio). Vuokralaisen tulot otetaan huomioon ei omistajan. Asiakkaan tulee 

ensin maksaa remontti ja sen jälkeen hakea Aralta korvaus. Maksun suorituksena 

tulee olla leimattu kuitti tai tiliote.  

Omasta tehdystä työstä ei makseta, mutta materiaaleihin voi korvausta hakea. Tilille 

ei remontin jälkeen kuitenkaan saa jäädä yli 20 000 €.  

Asunnossa tulee asua vielä viisi vuotta remontin jälkeen. Avustusta ei voi hakea va-

paa-ajanasuntoihin.  

Linkki Aran sivuille: korjausavustus.ara@ara.fi 

mailto:korjausavustus.ara@ara.fi
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Pallo-Iirot Pasi Lehtonen. 

Liikuntapäivien kevään 2020 suunnitelma Talviharjoitteluhallissa. 

 

Pallo-Iirojen slogan ”Vauvasta vaariin” toteutuu nyt yhteistyössä Ikäihmisten neuvos-

ton, Rauman kaupungin vanhus- ja liikuntapalveluiden ja Pallo-Iirojen kesken. 

Seuralla on kova halu liikuttaa kaikenikäisiä raumalaisia. Yhteistyö on ennaltaehkäi-

sevää toimintaa, joka edistää ikääntyneiden ihmisten toimintakykyä, terveyttä, hyvin-

vointia ja sosiaalista osallisuutta sekä tukee arkielämässä pärjäämistä.  Eläkeläisjär-

jestöjen tulee saada myös omiaan liikkeelle.  

Lisäksi mukana toiminnassa WinNovan opiskelijoita ohjaamassa ja neuvomassa. 

 

Kevään aikataulu lyöty lukkoon. Ohjelmisto muuttuu hieman kuukausittain; pysyvinä 

ovat kuitenkin toimintapisteet, alkujumppa, tasapainolaatat sekä boccia. 

Pasi Lehtosen toiveena on halu jatkaa yhteistyötä ja ettei jatko jäisi rahasta kiinni. 

Järjestelykulut ovat nyt 400 €/ tapahtuma.  

 

Mainonta tärkeää. Lehtiartikkeli/ Kimmo Mäkeläinen kevään viimeisestä suuremmas-

ta tempauksesta 28.4. tulossa liikunnallinen palvelupäivä ja aika muuttuu 10-14:30. 

Suunnittelupalaveri 7.2. klo 10 Kaunisjärven vanhainkodin kokoushuone. Kutsu neu-

voston jäsenille, pv Anu Pulliaiselle sekä lh Katja Laihoselle. 

 

Pasi suositteli käymään 29.2. Hyvinvointimessuilla Eurajoella. Sieltä voi saada hyviä 

vinkkejä 28.4. päivään.  

 

Senioripassihankeen eteneminen; tarkoituksena liikuntapäivien sisältyminen siihen. 

Vs. liikuntatoimenjohtaja Ari Rajamäki kutsutaan 12.2. työvaliokunnan kokoukseen, 

joka selvittää passin etenemisasiaa. Passin sisältö tulisi olla sellainen, että ikäihmi-

nen voi harrastaa eri lajeja yksin tai yhdessä, ulkona tai sisällä, kaupungin, yhdistys-

ten tai seurojen toiminnoissa. Myös palveluliikenteen sisältyminen passiin. 

 

7. Aloitteet 

 

Ikäihmisten neuvosto otti myönteisesti vastaan 28.1.2020 Rauman Eläkeläiset ry/ 

puheenjohtaja Pauli Liekarin allekirjoittaman aloitteen, jossa he kokouksessaan 

23.1.2020 olivat tehneet aloitteen Ikäihmisten neuvoston kautta Petäjäksentielle 

asennettavista istuinpenkeistä. ”Tällä hetkellä Petäjäksentiellä on koko matkalla yk-

si penkki. Petäjäksentiellä liikkuu paljon iäkkäitä ulkoilijoita, lisäksi Rauman Eläke-

läiset ry aloittaa keväällä 2020 järjestönsä kanssa viikoittaisen terveysliikunta- ja 
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kävelytapahtuman järjestämisen. Penkkejä tarvitaan, jotta on myös mahdollisuus 

levätä ulkoilun lomassa.” 

 

Työvaliokunta päättää kokouksessaan 12.2. aloiteasian käsittelyn jatkotoimenpiteet. 

Neuvoston kokouksessa todettiin, että penkkien saanti Petäjäksentielle on hyvin tär-

keää kaikille raumalaisille.  

Työvaliokunta on yhteydessä Rauman kaupungin Wihertoimeen. Nuorten työpajalta 

mahdollisesti korjaus- tai rakennustyöapua.  

Samalla heräsi ajatus muidenkin kulkureittien varrelle asennettavista istuinpenkeistä 

ja tarpeesta koko Rauman seudulla.  

 

Toisena aloitteena julkisiin tiloihin asennettavista, tukevista tuoleista esimerkiksi liu-

kuesteiden poistoa varten, tai lepopaikaksi kauppakäyntien välissä.  

 

8. Tiedoksi merkittävät asiat.  

1) Karin kampuksen suunnittelun eteneminen esitetään raumalaisille 28.1.2020 klo 

17:30 Poselli/ projektin pääsuunnittelija Jussi Palva esittelee kampusta arkkitehti-

toimiston puolesta.  

 

Kalle Leppikorpi valaisi Karin kampuksen yleissuunnitelmaa neuvostolle. Kampus 

tulee olemaan kolmekerroksinen, jossa yhdistyvät uimahalli, musiikkiopisto, lii-

kuntahalli, kansalaisopisto sekä peruskoulu. Lisäksi tila, joka yhdistää sen eri ra-

kennuksia. Valmistumisaikataulu on 2023. Kampushankkeen kokonaiskustan-

nusarvio on 66 miljoonaa euroa. Kampuksen käyttöaika on klo 6-22. Alustavien 

suunnitelmien on määrä olla valmiina kesällä. 

 

Liikennejärjestelyistä pyydetään kevään kokoukseen kertomaan liikennepäällikkö 

Risto Peltonen (liikennepalvelutoiminta/ henkilöstöliikenne) sekä arkkitehti Leena 

Joki-Korpela.  

Leppikorpi korosti Senioripassiasian eteenpäin viemistä; julkisen liikenteen toimi-

vuutta tullaan parantamaan enemmän ikäihmisten käyttöön. Palveluliikenne on 

saatava toimivammaksi. Toimikunta on tätä varten perustettu.  

 

Kauppakeskussuunnitelman eteneminen; esteettömyyteen panostettava/ Ikäih-

misten neuvoston tulee ottamaan kantaa tähän tärkeään seikkaan.   

Linja-autoasema/ matkakeskus tulee sijoittumaan kauppakeskuksen yhteyteen. 

Nyt linja-autoasema on evakossa vähintään vuoteen 2022 asti Harmaiden veljes-

ten pysäköintialueella.  

 

2) Neuvosto tulee olemaan vahvasti mukana Palvelupäivien järjestämisessä. Syk-

syn palvelupäivä Lapissa suunnitteilla.  
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9. Muut asiat  

- Tutustumiskäynti Säkylän kunnan Palvelukoti Suvantoon sovittu 5.5.2020 klo 14. 

Lähtö klo 13 Kaunisjärven vanhainkodin etupihalta. Valmistellaan kyyditystä lä-

hempänä ajankohtaa. 

- Työvaliokunta kokoontuu mahdollisuuksien mukaan ennen varsinaista neuvos-

ton kokousta valmistelemaan kokouksessa käsiteltävät asiat.  

 

- Ehdotettu palkkiota työvaliokunnan jäsenille 2020. 

  

- Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden, kuten seurakunnan, kolmannen sektorin 

(muun muassa yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt) ja Rauman Palvelutorin 

kanssa erilaisten tapahtumien suunnitteluna ja jalkautumisena tilaisuuksiin.  

 
- Muistion numerointi käyttöön vuoden 2020 alusta. 

 
- Vuoden 2020 kokouspäivät 12.3. Kodiksami Monitoimi Koulu sekä 5.5. Suvan-

non tutustumiskäynti 

 
- Ikäihmisten neuvosto budjetti pysyy samana 9 650 € 

 

10. Työvaliokunta kokoontuu valmistelemaan neuvoston Kodiksamin Monitoimi Koulus-

sa pidettävän kokouksen asialistaa Palvelutorilla 12.2.2020 klo 10, jolloin myös Ari 

Rajamäki tulee kertomaan työvaliokunnalle Senioripassiasian etenemistä.  

 

 

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15. 

 

 

 

 

 

 

 

Muistion laati 

 

 

Marja-Liisa Lakaniemi 

Sihteeri 


