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IKÄIHMISTEN NEUVOSTON MUISTIO 3/2020 
     
 
Aika: Torstai 11.6.2020 klo 13–14:40 
 
 
Paikka:  Kaunisjärven vanhainkoti juhlasali (turvaväli 2 m) 
 
     
 
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 (saapui 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 
LindströmTuuli  Rauman Sosiaali- ja terveysvirasto 
Lakaniemi Marja-Liisa  Rauman Sosiaali- ja terveysvirasto 
Kivero Arto   Rauman Eläkkeensaajat ry  
 

 
 

1. Kokouksen avaaminen – puheenjohtaja Leea Hiltunen toivotti Rauman kaupungin 
vanhuspalvelujohtaja Tuuli Lindströmin sekä neuvoston jäsenet tervetulleiksi ko-
koukseen, jonka alussa esittelykierros sekä lyhyt informaatio neuvoston toimin-
nasta. 

 
2. Todettiin läsnäolijat – kokouksen jälkeen allekirjoitus läsnäololistaan.  

 
 



  Sivu 2 / 6 
 

 

 
 

3. Muistion hyväksyminen  
 

     Työvaliokunnan (19.5.2020) ehdotuksen mukaan Kodiksamin Monitoimikoulussa 
     pidetyn kokouksen 12.3.2020 muistio on hyväksytty sähköisesti.  

Työvaliokunta ehdottaa myös jatkossa kokousmuistioiden hyväksymistä sähköi-
sesti, jotta muistiot ovat mahdollisimman nopeasti nähtävillä rauma.fi –sivulla 
(Ikäihmisten neuvosto; muistiot). Ehdotus hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti. 

 
4. Ikäihmisten neuvoston työvaliokunnan puhelinkokouksen 19.5. sisältöä ja kuulu-

misia eläkejärjestöiltä.   
 

-Rauman Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry/ Hiltunen: Krellin hallitus kokoontuu 
pohtimaan 9.6. tulevaa toimintaa ja yhteydenpitotarvetta sekä käytäntöjä. Kevät-
kokous ja hallituksen kokoukset siirretty poikkeustilan vuoksi, myös kaikki suunni-
tellut tilaisuudet peruttu. Kristilliset noudattavat tarkasti maan hallituksen määrit-
telemiä korona pandemian rajoituksia. Yhteyksiä pidetään eri tavoin etänä.  

-Rauman Eläkkeensaajat ry/ Hannukainen: Johtokunnan kokous Lehtolassa 
13.5.2020. Sallittu määrä johtokunnan jäseniä osallistui kokoukseen huomioiden 
turvavälit. Kokouksessa suunniteltiin tulevaisuutta, miten asiat etenevät ja tulevat 
järjestymään. Kesäkoti Lehtola avataan jäsenille 1.6.2020 pelien, seurustelun ja 
saunomisen merkeissä. Lehtolan avaamisessa mietitään vielä, miten turvallisesti 
kesäkodin toiminta tulee tapahtumaan. Kesän ja syksyn tilanne on muuten avoin, 
seurataan tarkasti, miten asiat etenevät. 

- Eläkeliiton Rauman yhdistys ry/ Malmivuori: Jäsenten kesken ei fyysistä yhteyt-
tä ole ollut, vaan on noudatettu valtakunnallisia poikkeustilan ohjeita. Rauhallista 
rinnakkaiseloa ollut, liikkuminen ollut omalla vastuulla. Jäsenet ovat odottavalla 
kannalla tulevaisuuden suhteen. 

-Rauman Kansalliset Seniorit ry/ Jumppanen: Kansallinen Senioriliitto ry on val-
takunnallinen eläkeläisjärjestö, jolta tullut ohjeistuksena laittaa kaikelle toiminnal-
lemme lopetus toistaiseksi. Nettiyhteyksillä pidetty kontaktia jäsenten kesken se-
kä sähköisesti jaettu materiaalia eläkeläisten asioissa. Tämä muoto toiminut hy-
vin. Mielenkiinnolla odottelemme, miten asiat etenevät. Koronatilanne nyt hyvä, 
mutta ilmeisesti vasta alkusyksystä toimintamme käynnistyy. Hiljaiseloa ollut.  

-Eläkeliiton Lapin yhdistys ry/ Antola: Aktiivinen toimintamme toistaiseksi tauolla 
poikkeustilan vuoksi.  
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5. Aloitteet  
 
Rauman Ikäihmisten neuvosto panostaa toiminnassaan erityisesti ennalta ehkäi-
sevään vanhustyöhön. Vanhusten palvelutarpeet ovat muuttuneet haastavam-
miksi, jolloin kokonaisvaltainen erityisosaaminen sekä moniammatillisuus koros-
tuvat entisestään. 
 
Työvaliokunta on valmistellut aloitetta sosiaalialan ammattiosaajan viran perus-
tamiseksi vanhuspalveluihin. Perusteita aloitteelle on tullut viranomaistaholta ja 
neuvoston jäseniltä. 
Ikäihmisten neuvosto esittää aloitetta sosiaalialan ammattilaisen viran perustami-
sesta vanhuspalveluihin. Neuvoston näkemys on, että sosiaalialan ammattilaisen 
tulee hallita henkinen, taloudellinen ja sosiaalinen osaaminen sekä hyvinvoinnin 
edistäminen, jotta ikäihmisen arjen toimintakyky säilyy hyvänä mahdollisimman 
pitkään.  

Vanhuspalvelujohtaja Lindström kommentoi, että vanhuspalveluissa on tiedostet-
tu se, että ennaltaehkäisevä työ vaatii panostusta ja että huoli-ilmoitusten määrä 
on kasvussa. Nykyinen taloustilanne on tiukka, talousarviosuunnittelussa pyritään 
mahdollisuuksien mukaan huomioimaan esille noussut kasvava tarve sosiaalialan 
ammattilaisen työpanoksen saamiselle vanhuspalveluihin. Lindström piti tärkeänä 
neuvoston esittämää aloitetta sosiaalialan ammattilaisen viran perustamiseksi 
vanhusten hyvinvointia edistävälle toimialueelle.   

 
 
6. Tiedoksi merkittävät asiat 

- Rauman sotainvalidit ry/ jäsen Olli Saari ilmoitti, ettei osallistu enää kokouk-
siin. Sotainvalidit eroavat neuvoston toiminnasta vähäisen jäsenmäärän vuoksi. 

- Hannu Nordqvist valmistelee lainmukaista kasvatusneuvolatoimintaa Raumalle 
tukemaan perhekeskuksen toimintaa. Avoimeksi jääneitä toimia hyödynnetään 
tarvittaviin uusiin virkoihin, kuten psykologin ja lastenlääkärin virka.  

- Ympäristöministeriön kysely, joka on osa valtioneuvoston rahoittamaa selvitys-
tä koskien ikääntyneiden asumisen ennakointia ja varautumista kunnis-
sa. Kyselytutkimuksella kartoitettu vanhusneuvostojen näkemyksiä yhteistyös-
tä kunnan kanssa, ikääntyneiden asumisen tarpeista, haasteista ja niiden enna-
koinnista sekä niihin varautumisesta. Puheenjohtaja toivoi, että mahdollisimman 
moni jäsen on täyttänyt kyselyn. 
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- Palvelutori suljettu toistaiseksi. Ohjaus- ja neuvontapuhelin toimii normaalisti ku-
ten myös muut hyvinvointia edistävien toimintojen puhelinnumerot. Ryhmäko-
koontumiset, arvio- ja omaishoidonkäynnit peruttu, ainoastaan kiireellisissä ta-
pauksissa kotikäyntejä suojavarustein. Puhelinyhteyksin arvioita tehty hyvillä ko-
kemuksilla ja tukihakemuksia täytetty. Toiminta jatkuu Hyve-yksikössä etätyönä 
toistaiseksi.  

- Rauman kaupungin uusi, tehostettu 60 -paikkainen palveluasumisyksikkö Ran-
nikkokoti, on aloittanut toimintansa 4/2020, jonne Kaunisjärven vanhainkodin ja 
Marttilanmäen asukkaat ovat muuttaneet. Toiminta on täydessä käynnissä. Ran-
nikkokoti ja sen neljä osastoa on nimetty Rauman edustan saarten mukaan: Kart-
tu, Katavisto, Nurmes ja Puuvalli. 

Kaunisjärven lyhytaikaishoito muutti 4/2020 Monnassa sijaitsevaan Marttilanmä-
keen, jossa hoitopaikkoja on kolmella osastolla (moduuli 1, 2 ja 3). Marttilanmäel-
lä on lisäksi kaksi lääkinnällisen kuntoutuksen työntekijää sekä Päiväkeskustoi-
minta, joka on tauolla toistaiseksi. 

Kaunisjärven vanhainkodin peruskorjaus alkaa näillä näkymin 10/2020, ja osittai-
nen käyttötarkoituksen muutos ikääntyneiden hyvinvointikeskukseksi käynnisty-
nee syksyllä, hieman myöhemmin suunnitellusta aikataulusta. Vanhuspalvelujen 
rakenteellinen uudistuminen ympärivuorokautisen asumisen kasvun hillitsemisek-
si, on edellyttänyt useita muitakin muutoksia. Sinisaaren Kotikaaressa on tarjolla 
nyt myös ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen nähden kevyem-
pää palveluasumista.  

-”Koronaosasto” yli 18 -vuotiaalle omaishoidon piirissä olevalle omaishoidettaval-
le. Osasto on kuusi paikkainen ja sijaitsee Kaunisjärven vanhainkodin 3. kerrok-
sessa (ent. intervalliosasto). Tällä toimenpiteellä turvataan omaishoidettavan hoi-
topaikka. Omaishoidon pv Kristiina Salvi vastaa toiminnasta. KJVK:n 4. kerrok-
seen tulee väliaikainen osasto työssäkäyville altistuneille.  

 

7. Vanhuspalvelujohtaja Tuuli Lindströmin puheenvuoro 

Lindström on huojentunut siitä, että koronavirustilanne Raumalla ja Satakunnassa 
on tällä hetkellä rauhallinen. Hoivakotien vierailukiellot ovat puhuttaneet paljon, 
mutta ne ovat olleet välttämättömiä riskiryhmien suojelemiseksi. Kesäaikana tur-
vallisia tapaamisia voidaan toteuttaa ulkona. Yhteydenpitoa asukkaiden ja läheis-
ten välillä tuetaan. Siirrettäviä pärskesuojia on saatu lahjoituksena ja niiden turvin 
on esimerkiksi järjestetty tapaamisia. Pärskesuojat ovat siirrettävissä esimerkiksi 
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vuodeasiakkaiden viereen. Rauman kaupungin pandemiaryhmä seuraa tiiviisti vi-
rustilannetta ja vierailuohjetta päivitetään sen mukaisesti.  

 

Kaupunginhallituksen pj Kalle Leppikorven terveiset 

Senioripassi –hanke etenemässä hyvää vauhtia. Lisäyksenä passin sisältöön ui-
mahallin alakerrassa olevan kuntosalin käyttö, jonka toiminta siirtymässä kaupun-
gin alaisuuteen. Kuntosali ollut aikaisemmin yksityisen yrittäjän alaisuudessa.  

Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen remontti käynnistyy lokakuussa -> etenee 
suunnitelman mukaisesti. 

Sairaalamäen tilat ja toiminnat: Soteva on asettanut suunnittelutyöryhmän. Rau-
man kaupungin tekninen toimi on vahvasti mukana suunnittelussa, kuten myös 
Satakunnan sairaanhoitopiiri. Leppikorpi korosti järjestöjen kuulemista ja myös 
ikäihmisten aktiivisuutta toimintojen sekä palvelujen suunnittelussa. Neuvostolta 
odotetaan kannanottoja, mitä sairaalanmäen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon, 
jotta paikallinen palvelu olisi mahdollisimman hyvää ja keskitettyä.  

Erikoissairaanhoidon palvelujen liikkeen luovutus toteutuu 1.7.2020 alkaen, mikä 
merkitsee merkittävää muutosta sairaalamäen tiloihin ja toimintoihin.  

Tiedoksi, että vs. liikuntatoimenjohtaja Ari Rajamäki on edelleen mukana tiivisti 
Senioripassi –hankkeessa. Rajamäki informoi tarvittaessa, miten asia etenee ja 
tulee näkymään valmisteluissa vuoden 2021 alusta. Mukana myös liikenne- sekä 
kutsupalveluliikenne ja kunnostetun maauimalan käyttö ikäihmisille Senioripassin 
myötä.  

- Anne Koivisto tiedusteli saattohoidon tukihenkilötoiminnan kehittäminen ja yh-
teistyökumppanuus asiaa, miten tämä on edennyt. 18.6. ak yhteydessä sai-
raalapastori Sari Järnforsiin. Asia on vielä auki. Tämä on Rauman kaupungin 
hanke ja vastaavana toimijana on lääkäri Sabine Kiiski. Kiiski on ollut yhtey-
dessä Pirkanmaan Saattohoitokotiin tutustumiskäynnin järjestymiseksi. Tutus-
tumiskäynti toteutuu mahdollisesti syyskuussa 2020. Käynnin jälkeen ovat yh-
teydessä, miten hanke etenee.  

 

- Palvelupäivien ja tilaisuuksien järjestäminen yhdessä Palvelutorin kanssa. Ai-
kataulu avoin, kokouksessa tuli ehdotus, että pyydetään Suomen valtiova-
rainministeri Matti Vanhanen esiintyjäksi neuvoston järjestämään tilaisuuteen 
kertomaan valtion nykytilanteesta ja eläkeasioista. 
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8. Ikäihmisten neuvoston käyntikortti  

Työvaliokunnan ehdotuksen perusteella käynnistettiin valmistelu neuvoston käynti-
kortin/ esitteen laatimiseksi. Ajatuksena on, että käyntikortista ilmenee muun mu-
assa lakiin perustuva toimintamme, neuvostoon kuuluvat järjestöt, organisaatiot 
sekä yhteystiedot. Pääväreinä Rauman sininen ja keltainen. 

Tarjous hyväksytty TS-Grafilta. 25.6.2020 sihteeri tapaa Tuomas Saloman. Koeve-
dos arvioidaan ja hyväksytään ennen painatusta neuvoston kautta. Käyntikortit 
ovat valmiina syksyn kokoukseen jaettaviksi jäsenille. 

 

9. Muut esille tulevat asiat: 

- Vanhuspalveluopas, joka päivitetty vuonna 2019. Opas on joka kotiin jaettava. 
Todettiin, että oppaan päivitys ja asiatietojen ajankohtaistaminen tapahtuu Hy-
ve – yksikön työntekijöiden yhteistyönä. Esitetyöryhmä ottaa kantaa oppaa-
seen. Neuvosto esittää, että joka kotiin jaettavan oppaan väliin liitetään A4 -
kokoinen liite ts. ajankohtaisinfo kuukausittaisista tapahtumista ikäihmisille.  

 

10.  Seuraava kokous  
 

20.8.2020 klo 13 Kaunisjärven vanhainkodin juhlasali. Työvaliokunta kokoontuu 
ennen varsinaista kokousta valmistelemaan kokouksessa käsiteltävät asiat.  
 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:40. 

 
 

Muistion laati 
 

Marja-Liisa Lakaniemi 
Sihteeri 
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