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IKÄIHMISTEN NEUVOSTON MUISTIO

5/2020

Aika:

Tiistai 27. lokakuuta 2020 klo 13

Paikka:

Uotilan Palvelukeskus, Siilotie 6, 26510 Uotila

Läsnä:

Hiltunen Leea, puheenjohtaja
Antola Ulla
Grundström Tuomo
Hannukainen Oiva
Johansson Leila
Jokila Keijo
Jumppanen Seija
Koivu Anita
Kuromaa Reino
Leppikorpi Kalle
Lindström Tuuli
Malmivuori Reijo
Ringbom Sinikka
Sora Matti
Toivonen Orvokki
Lakaniemi Marja-Liisa, sihteeri

Vierailijat Kolsio Hannele
Halinen Lotta
Vainio Tuija

Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry
Eläkeliiton Lapin yhdistys ry
Rauman Eläkeläiset ry
Rauman Eläkkeensaajat ry
Rauman Rintamaveteraanit ry
Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry
Rauman Kansalliset Seniorit ry
Rauman Seudun Senioriopettajat ry
Rauman Seudun Sotaveteraanit ry
Kaupunginhallitus
Rauman Sosiaali- ja terveysvirasto
Eläkeliiton Rauman yhdistys ry
Rauman Työkyvyttömyyseläkeläiset ry
Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry
Lapin Eläkkeensaajat ry
Rauman Sosiaali- ja terveysvirasto
RaumArs (poistui klo 13.50)
RaumArs-taiteilija (poistui klo 13:50)
SAMK Pori

1. Kokouksen avaaminen sekä läsnäolijat
Puheenjohtaja Hiltunen toivotti jäsenet sekä vierailijat tervetulleiksi, sekä kiitti jäseniä aktiivisesta osallistumisesta, vaikka yleistilanne koronaviruksen suhteen on
huolestuttava. Turvavälit ja kasvomaskit käytössä kokouksen ajan. Ei tarjoilua.
Todettiin läsnäolijat – allekirjoitus läsnäololistaan.
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2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen
20. elokuuta 2020 Ikäihmisten neuvoston muistio on luettavissa rauma.fi –sivulla.
Hyväksytty.
3. Työvaliokunnan muistiot 9. syyskuuta sekä 6. lokakuuta 2020
Jäsenet saaneet muistiot luettavaksi ja kommentoitavaksi. Muistiot hyväksytty.
4. Vierailijat
 RaumArs:n toiminnanjohtaja Hannele Kolsio/ taiteilijavierasohjelma
Projektiesitys: RaumArs:lla kiinnostus tehdä yhteistyötä Ikäihmisten neuvoton
sekä eläkeläisjärjestöjen kanssa suunnitellen yhteisiä taideprojekteja. Yhteistyökumppaneina ovat muun muassa Rauman Seudun Katulähetys ry, Rauman
Seudun Työnhakijat ry, Rauman kaupungin vanhuspalvelut, koulut, Syöpäyhdistys, Rauman Festivo, museot sekä Martat.
Taiteilijat vuonna 2021 - koronatilanteesta riippuen:
o 1-2/2021 Tasha Aulls ja Rauha Hartt, kuvataiteilijat Susanna Autio ja Katariina Mannio. Yhteistyössä sekä tapahtuma- ja näyttelypaikkana
puutarha Viherkäine.
o 3-4/2021 Andrzej Tarasiuk. Yhteistyössä Rauman OKL ja Taidemuseo.
o 3-7/2021 Johanna Sinkkonen. Maailma huoneessani yhdistää tekstiili-,
metalli-, kuvataiteen. Työpajoja toteutetaan yhteistyössä esim. kansalaisopiston, koululuokkien, palvelukeskusten tai yhdistysten kanssa.
o 6-7/2021 Ivana Blanco Gross . Maalaus, itsenäinen työskentely.
o 8/2021 Anna Bischofberger. Ympäristötieteen tohtorikoulutettava saapuu
residenssiin kirjoittamaan viidettä romaaniaan.
o 8-9/2021 Arundhati Deosthale, lastenkirjallisuus.
o 9-10/2021 Lotta Halinen (http://lottahalinen.net) tanssi. Tähtäimessä 2 kk
residenssi, kesto riippuu ulkomaalaisten taiteilijoiden maahan pääsystä.
o

10-12/2021 Kieran Carroll, teatteri, näytelmäkirjallisuus, musiikki ja performanssit. Sarah Krasnow teatteri, esitystaide. Teatteriprojekti.

Neuvostolta yhteistyöajatus, milloin ja miten aktivoidumme mukaan projekteihin.
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RaumArs:lle rahoitusongelmat tuttuja. Toimintaa voi tukea joukkorahoituskampanjaan osallistumalla. Lisätietoa linkistä:
https://mesenaatti.me/1788/yhteisotaidetta-ja-taideprojekteja-myos-vuonna-2021
 Tanssija Lotta Halinen
RaumArs aloittanut yhteistyön Halisen kanssa on 10/2020, jolloin hänen Tenhosoolotanssiteoksensa esitys muuttui harjoituskuvaukseksi ja kiersi ikäihmisten
palvelukodeissa videoesityksenä koronarajoitusten vuoksi. Halinen tulee esittämään valmiin teoksensa sekä jatkamaan työskentelyä ikäihmisten parissa
tuomalla taidetta hoitolaitoksiin.
Neuvoston kommentti; tanssiesitys jätti jäljen. Arvokasta työtä, musiikin vaikutus
näkyy erityisesti dementoituneiden kohtaamisessa, myös kosketuksen tärkeydestä keskusteltiin.
 Geronomiopiskelija Tuija Vainio/ Laitila
2. vuoden opiskelija. Vainio kertoi olevansa iloinen, että on voinut tutustua viisi
viikkoisen harjoittelunsa kautta Rauman kaupungin vanhustyöhön. Kokemus ollut positiivinen. Vainiolle on jäänyt tunne, että Rauman kaupungissa ikäihmiset
hoidetaan hyvin => vanhuus on turvattu. Vainio korostaa ikäihmisten hoidossa
muistelun tärkeyttä.
5. Tapahtumat ja palvelupäivät vuonna 2021.
-

Työvaliokunta ehdottaa Posellissa marraskuussa suunnitellun palvelupäivän siirtämistä keväälle 2021. Ehdotus hyväksytty.

-

Työvaliokunta ehdottaa järjestettäväksi vuonna 2021 seuraavat palvelupäivät ja
tapahtumat.


Torstai 11.2. ”Ystävänpäivä” −tempaus tapahtumarikkaana palvelupäivänä, ei luentotyyppisenä. Palvelupäivän painopisteenä kotona asumisen
tukimuodot ikäihmisille kuten koti- ja omaishoito (pv Salvi lupautunut) sekä lääkinnällinen kuntoutus. Lisäksi koettu tärkeänä kotisairaalan palvelut
ja niistä tiedottaminen. Esiintyjät ja ohjelma sovitaan lähempänä työryhmässä. Paikaksi ehdotettu Poselli tai Rauma Salin liikuntatila.



Helmikuussa suunnittelun alla Rauma Salissa järjestettävä mediatapahtuma Rauma kaupungin hankkeista, jolloin niiden sisältö saadaan kansalaisten tietoisuuteen. Kutsuttuina neuvoston jäsenet sekä heidän edustamansa eläkeläisjärjestöt.
Tilaisuuden luennoitsijaksi ehdotetaan Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavistoa kertomaan aluesairaalan/sairaalanmäen tulevaisuudesta muun muassa kiinteistökustannuksista (kunnostaminen, remontointi, tilojen purkaminen), osastojen toiminnoista, laitekannoista ja henkilös-
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töresursseista, jotka vaativat oman tarkastelunsa. Karin Kampus ja Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen tulevaisuusnäkymät.


Tiistai 11.5. ”Kuntokipinä” -tapahtuma Lapin Linnavuoressa tutustumalla
uusiin kuntoportaisiin ja alueen liikuntamahdollisuuksiin. Ohjaajiksi tapahtumaan ehdotetaan Kuntokipinä ky:n kunto-ohjaajat (Ulla A. hoitaa). Kivikylän palvaamo ja kahvila Pyörni mukaan tapahtumaan huolehtimaan tarjoilusta (sihteeri hoitaa).



Keskiviikko 15.9. ”Turvallisuus” -teemainen palvelupäivä. Ehdotetaan Liikenneturvasta T. Heiskanen esittelemään tieliikennelakia (uudet liikennemerkit ja –säännöt) sekä muuta turvallisuuteen liittyvää asiaa.



Keskiviikko 17.11. ”Marrastanssit”, paikka avoin.

Neuvosto tulee osallistumaan pyydettäessä Rauman kaupungissa tapahtuviin
erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin kulttuuri- ja senioriviikoilla. Toiveissa toteuttaa peruuntuneet vierailukäynnit naapurikuntiin.
6. Mediatiedotteet ja -kanavat
 Raumalainen lehden Omat jutut –palstan tekstiluonnos 16.11. mennessä toimittaja Elina Helkelälle. Neuvoston kokouksessa päätettiin, että tekstin laatii työvaliokunta, Anita Koivu sekä Sinikka Ringblom torstaina 29.10. kokoontumalla
Mansikkapaikan taukohuoneeseen. Jäsenten mielipiteet sekä ehdottamat aiheet
mukaan tekstiin. Liitteeksi tekstiin 27.10. otettu kokouskuva jäsenten suostumuksella.
Jatkossa Ikäihmisten neuvoston toiminnasta ehdotettu medianäkyvyyttä Satakunnan Kansan ja Länsi-Suomen kautta.
 Ikäystävällinen Rauman Tarina -hanke ja siihen liittyvä radio-ohjelma.
Ikäihmisten neuvosto kutsuttu mukaan ohjelmaan. Radio Ramona on allekirjoittanut aiesopimuksen Rauman kaupungin kanssa Ikäystävällinen Rauman Tarina
–hankkeesta ja siihen liittyvästä radio-ohjelmasta. Ikäihmisten neuvoston ehdotelman sisällyttäminen hankkeeseen liittyen ”Ikäystävällisen kunnan hyvinvointijohtaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnoilla” –hankkeeseen.
Hankkeesta vastaa Rauman kaupungin strateginen asiantuntija Kristiina Kuusio.
Hankeasia vielä vireillä. Hankkeen edetessä kutsutaan Kuusio kertomaan tarkemmin aiheesta.
Kattavan kuulijakunnan vuoksi työvaliokunta ehdottaa yhteydenottoa ja radioaikaa Satakunnan Radioon.
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7. Muut asiat
 Tarjouspyyntö heijastinnauhoista ja kasvomaskeista. Palvelupäivä peruttu, tarjousta ei käsitellä.
 Satakunnan Voimaa vanhuuteen –oppimisverkosto perjantaina 13.11.2020 klo 912. Ilmoittautumislinkki lähetetty jäsenille.
 Rauman kaupungin tulevat hankkeet etenevät suunnitelmien mukaan.
 Aloite tehty 26.10. nuorisovaltuuston edustajien osallistumisesta kaupungin luottamuselinten kokouksiin. Asiasta käytiin keskustelua myös Ikäihmisten neuvoston näkökulmasta. Mietittiin asian mielekkyyttä, miten nuorisovaltuusto voi ottaa
kantaa ikäihmisten asioihin, heidän etujensa valvontaan, vahvistamiseen, turvaamiseen ja kantaaottavuuteen iäkkäitä koskevissa asioissa. Yhteinen malli
koettiin paremmaksi eli tietyin väliajoin nuorisovaltuuston ja ikäihmisen neuvoston kokoontumisia kannatettiin.
 Neuvoston omat esitykset tuleviin hankkeisiin -> Ikäihmisten neuvoston näkökulmana on, että pääsisimme vaikuttamaan päätöksen tekorakenteeseen. Toimintamme tulee olla periaatteitamme tukevaa ja hyvinvointia lisäävää, raumalaisen ikäihmisen elämään positiivisesti vaikuttavaa menettelyä, eri eläkeläisjärjestöjen ja neuvoston jäsenten asiantuntemuksen kautta. Ikäihmisen ääni kuuluviin
eri tahoihin yhteydenottojen kautta.
 Neuvoston keskeisinä tavoitteina tulee ajaa ikäihmisten mahdollisimman hyvää ja
kattavaa perusterveydenhuoltoa kaikilla kaupungin asuinalueilla ei pelkästään
keskustassa.
8. Tiedotettavat asiat
 9. lokakuuta työvaliokunnan puhelinyhteys paikkatietopäällikkö Vesa Posioon,
joka hoiti kiitettävästi Steniuksenkadun palveluasumisyksiköiden osoitteet
Rauman kaupungin karttapalveluun. Rannikkokodin, Mainiokoti Meren ja Steniuksen hoivakodin sijainnit löytyvät nyt kartalta. Muistiossa linkki:
https://opaskartta.rauma.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6780240,22474483&z
=1&title=Rannikkokoti
 Pj. Leea Hiltunen ollut yhteydessä hoivakotien puuttuvista opasteista/ kylteistä
hoivakotien johtajiin, jotka välittävät tietoa eteenpäin Rauman kaupungin
suunnittelupäällikkö Riikka Pajuojalle. Asian etenemistä seurataan. Yleisesti
liikkuminen Steniuksenkadulla ja Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen alueella
aiheuttanut keskustelua, miten sairaalanmäki ja sen ympäristö elää.
 Seniorikortti eli ikäihmisten liikuntakortti tulee voimaan vuoden 2021 alusta.
Rauman sivistysvaliokunta käsittelee/ päättää kortin käyttöön otosta
28.10.2020 kokouksessaan.
Raumalaiset yli 65-vuotiaat ja kuluvan vuoden aikana 65 vuotta täyttävät henkilöt sekä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkeläiset voivat hankkia 1.12.2020 al-
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kaen Seniorikortin. Kortti on tarkoitettu omatoimisen liikunnan harrastamiseen,
ja sitä voi käyttää 2.1.2021 alkaen. Seniorikortin hinta on 44 euroa, ja se on
voimassa kuuden kuukauden ajan tammikuusta kesäkuuhun tai heinäkuusta
joulukuuhun. Kortin voi ostaa uimahallista tai palvelupiste Pyyrmanista. Ostohetkellä tulee esittää kuvallinen henkilökortti tai muu henkilöllisyystodistus
asuinpaikan ja iän varmistamiseksi.
Kortin hankkineet voivat harrastaa liikuntaa Rauman uimahallissa ja uimahallin
kuntosalilla päivittäin klo 8–15. Käyttöaikaa on rajattu uimahallin ruuhkahuippujen tasoittamiseksi. Seniorikortti −toimintaa käynnistellään uimahallin palveluilla. Tavoitteena on jatkossa laajentaa kortilla hyödynnettävää palvelutarjontaa.
Neuvoston aloitteesta lähtenyt idea Seniorikortista ikäihmisen liikkumisen tukemiseksi käynnistyi. Neuvosto tulee jatkossakin ideoimaan, miten kortin käyttöönoton jälkeen sitä voitaisiin sisällyttää erilaisiin tapahtumiin, koska kaikki eivät halua pelkästään uimahallipalveluja eikä kaikki tapahtumat tapahdu pelkästään keskustassa. Asuinalueet tulee huomioida Seniorikortissa ja ikäihmisille suunnatuissa palveluissa.
Jäsenten tehtävänä on viedä tietoa omiin eläkeläisjärjestöihinsä kortin sisällöstä -> neuvosto ottaa vastaan aloitteita.
 Influenssarokotukset järjestetään Raumalla jäähallissa kolmena päivänä marraskuussa. Kutsut rokotustilaisuuteen aakkosjärjestyksen mukaan. Erillisiä
kutsuja ei tule vaan kaupungin viestintä ja lehti-ilmoitukset ilmoittavat oman
aakkosten mukaisen tarjolla olevan ajankohdan. Infektioturvallisuus on taattu
huolellisilla järjestelyillä. Lapissa ja Kodisjoella järjestetään omat yhden päivän
kestävät joukkorokotustilaisuudet. Raumalla on myös mahdollista saada influenssarokotus vastaanottojen, asiakaskäyntien ja erilaisten ympärivuorokautisten palveluiden yhteydessä.
 Päiväkeskustoiminta aloittanut jälleen toimintansa varotoimin 1.10.
 Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen remontin alkamisajankohta 12/2020 ja
valmistuminen 3/2022. Toimistosihteerit (kotihoito, päivätoiminta, tuettu ja tehostettu palveluasuminen sekä lyhytaikaishoito) ovat muuttaneet 21.10. Mansikkapaikan järjestötiloihin 3 ja 1. Kotihoidon työntekijät muuttavat 11.11.
mennessä T2 –osaston tiloihin.
 Seminaarimäen muutosasemakaavasta keskustelua, kuuleminen marraskuun
lopussa. Todettiin, että yliopistot elävät suuressa muutosvaiheessa. Rauman
tavoite on kasvattaa ja kehittää yliopistotoimintaa.
Neuvosto piti hyvänä/ onnistuneena asiana yliopistojen etäopetusta sekä hallitusohjelman tavoitetta, siitä että jokaisen peruskoulun päättävän tulee suorittaa toisen asteen koulutus ja oppivelvollisuusiän korottamista 18 ikävuoteen.
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Rauman Pikkunorssi on tammikuussa 2021 toimintansa aloittava 105paikkainen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti, joka tulee tarjoamaan laadukasta, tutkimusperustaista varhaiskasvatusta ja esiopetusta moderneissa, monipuolisissa ja muunneltavissa oppimisympäristöissä. Otan Päiväkoti tullaan
lakkauttamaan -> tukee norssin toimintaa, jotta lapsimäärä toteutuu.
9. Muut esille tulevat asiat
Vanhustyön johtaja Tuuli Lindströmin välittämä sähköinen viesti pj. Leea Hiltuselle
kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen yhteydenotosta. Viestissä Luukkonen kertoo tavanneensa nuorisovaltuuston jäsenet ja haluaisi tavata myös vanhus- sekä
vammaisneuvoston jäsenet. Pj:n tehtäväksi jäi olla yhteydessä asian osalta kaupunginjohtajaan.
10. Seuraava kokous
Kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen aikataulun mukaan seuraava kokous tammikuulle 2021. Pj. Hiltunen tehtävänä tiedustella Luukkoselle sopivaa ajankohtaa.

Kokouksen päättäminen
Klo 15:00

Muistion laati
Marja-Liisa Lakaniemi
Sihteeri

