Ikäihmisten neuvosto
Toimintakertomus 2020

YLEISTÄ
Vuonna 2020 Rauman kaupungin Ikäihmisten neuvostolla oli 20. toimintavuosi.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta asetti Ikäihmisten neuvoston nelivuotiskaudeksi vuosiksi
2017−2020. Neuvoston puheenjohtajana toimi tällä toimikaudella 2017−2018 Metsäkallas
Pirkko (Rauman Seudun Senioriopettajat ry). Leea Hiltunen (Rauman Kristilliset Eläkeläiset
ry) aloitti puheenjohtajana 2/2018−.
Neuvostoon kuuluu edustajia raumalaisista rekisteröityneistä eläkeläisyhdistyksistä.
Kokoonpanoon kuuluu myös kaupungin hallituksen jäsen sekä sosiaali- ja
terveyspalveluista vanhuspalvelujen johtaja. Jokaiselle nimetylle jäsenelle on
henkilökohtainen varajäsen.
Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on
 Vaikuttaa aktiivisesti raumalaisia ikäihmisiä koskevissa asioissa. Haluaa kiinnittää
huomiota ikääntymiseen, hyvinvointiin sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa.
 Seuraa aktiivisesti iäkkään väestön elinoloihin ja palveluihin liittyvää suunnittelua ja
kehitystä, seuraten yhteiskunnallista kehitystä iäkkään väestön tarpeet huomioiden.
Edistää ja kiinnittää huomiota yhteiskunnan eri toimintoihin, esimerkiksi asumiseen,
sosiaalisiin palveluihin, terveydenhuoltoon, kulttuuri- ja vapaa-aikatapahtumiin sekä
muihin kunnallisiin palveluihin.
 Toimii kanavana aloitteiden esittelyissä, ehdotuksissa, kannanotoissa ja
lausunnoissa päätöksentekijöille.
 Edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen
yhteistoimintaa.
Ikäihmisten neuvosto on kokoontunut vuoden 2020 aikana viisi kertaa ja neuvoston
asettama työvaliokunta kahdeksan kertaa.
Neuvosto on tehnyt esityksiä, ehdotuksia ja aloitteita sekä antanut lausuntoja ikäihmisiä
koskevista asioista. Alkuvuodesta suunnitelmissa oli olla mukana järjestämässä erilaisia
ikäihmisille suunnattuja tapahtumia, mutta koronan mukanaan tuomat haasteet romuttivat
suunnitelmat. 14. tammikuuta ehdimme toteuttaa Talviharjoitteluhallissa liikuntapäivän, joka
keräsikin kiitettävän joukon raumalaisia ikäihmisiä. Tapahtumassa jaoimme kaupungin
lahjoittamat liukuesteet. Osa liukuesteistä toimitettiin Lappiin ja Kodisjoelle. Liikuntapäiviä
ehdimme pitää viisi.

JÄSENET
Ikäihmisten neuvoston jäsenmäärä koostuu 14 eläkeläisyhdistyksestä. Yhteensä
jäsenmäärä on reilut 3000 jäsentä.
Ikäihmisten neuvoston kokoonpano (2017–2020) ja osallistuminen yleisiin kokouksiin
vuonna 2020:
Hiltunen Leea, pj.
Lakaniemi Marja-Liisa, siht.
Lindström Tuuli, vanhuspalv. joht.
Antola Ulla
Grundström Tuomo
Hannukainen Oiva
Johansson Leila
Jokila Keijo
Koivu Anita
Kuromaa Reino
Valtonen Seppo
Leppikorpi Kalle
Malmivuori Reijo
Ringbom Sinikka
Saari Olli
Sora Matti
Toivonen Orvokki
Jumppanen Seija

Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry
Sosiaali- ja terveystoimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Eläkeliiton Lapin yhdistys ry
Rauman Eläkeläiset ry
(vara Suoniemi Kyllikki
Rauman Eläkkeensaajat ry
(vara Kivero Arto
Rauman Rintamaveteraanit ry
Rauman Seudun Toimihenk. Pro ry
(vara Uusi-Pietilä Matti
Rauman Seudun Senioriopettajat
Rauman Seudun Sotaveteraanit ry
Rauman Seudun Sotaveteraanit ry
Kaupunginhallitus
Eläkeliiton Rauman yhdistys ry
Rauman Seudun Työkyvyttömyyseläkeläiset ry
Rauman Sotainvalidit ry
Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry
Lapin eläkkeensaajat ry
(vara Koivisto Anne
Rauman Kansalliset Seniorit ry
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TYÖVALIOKUNTA
Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella käsiteltävät asiat Ikäihmisten neuvoston
kokouksiin. Toimikauden työvaliokunnan kokoonpano: Leea Hiltunen (pj), Oiva
Hannukainen, Reijo Malmivuori, Ulla Antola, Seija Jumppanen ja Marja-Liisa Lakaniemi
(siht.). Työvaliokunta kokoontui vuoden 2020 aikana kahdeksan kertaa.
IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUKSET 2020
28. tammikuuta/ Kaunisjärven vanhainkoti kokoushuone 1
- käytiin läpi toimintakertomus 2019 sekä toimintasuunnitelma 2020
- vieraana Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja, rakennusinsinööri Tiina E. Toivonen,
Pallo-Iirot Pasi Lehtonen
- aloite Rauman Eläkeläiset yhteydenoton pohjalta Petäjäksentielle tukevien istuinpenkkien
asennuttamisesta -> Wihertoimelle aloite toimitettu
- Karin kampus
- Palvelupäivät
12. maaliskuuta/ Kodiksamin Monitoimi Koulu
- vieraana liikennepäällikkö Risto Peltonen, arkkitehti Leena Joki-Korpela sekä
toimistohortonomi Pirita Sorsakivi
- saattohoidon tukihenkilötoiminnan kehittäminen ja yhteistyökumppanuus. Jäsenistä valittu
edustajajäsen Anne Koivisto ja varalle Ulla Antola
- Ikäihmisten neuvoston esite -> valittu työryhmä Grundström, Koivu, Malmivuori, Ringblom
sekä Lakaniemi
11. kesäkuuta/ Kaunisjärven vanhainkodin juhlasali (turvavälit ja koronaohjeistukset)
- poikkeustilan vuoksi pohdittu jatkossa yhteydenpitokäytäntöjä
- uusi vanhuspalvelujen johtaja Tuuli Lindström puheenvuoro
- aloite sosiaalialan ammattilaisen viran perustaminen vanhuspalveluihin -> huoli-ilmoitusten
määrän kasvu -> ongelmat moninaisempia
- Rauman Sotainvalidit ry/ Olli Saari ilmoitti erostaan. Sotainvalidit eroavat neuvoston
toiminnasta vähäisen jäsenmäärän vuoksi
- Rannikkokodin toiminnan aloitus -> info
- Koronaosasto perustettu Kaunisjärven vanhainkodin tiloihin toistaiseksi
- Senioripassi –hankkeen eteneminen
- Vanhuspalveluoppaan päivitystä viedään eteenpäin
20. elokuuta/ Uotilan Palvelukeskus
- Lapin terveysaseman nykytila -> lakkautusuhka. Neuvoston kannanotto toiminnan
jatkumiseksi
- omaisen yhteydenotto Steniuksenkadun hoivakotien ympäristön vaikeakulkuisuus, kartalta
puuttuvat osoitetiedot ja opasteet
- vieraana pv Tanja Hakulinen (Palvelutori) sekä pv Päivi Raitanen

- Hanke ”Ikäystävällisen kunnan” hyvinvointijohtaminen esittely
- Neuvoston esitteen jako jäsenille
- Neuvoston sivu päivitetty 8/2020 rauma.fi –sivulle
- Kaikkien suunniteltujen tapahtumien ja tilaisuuksien peruuttaminen koronaepidemian
vuoksi
27. lokakuuta/ Uotilan Palvelukeskus
- vieraana RaumArs toiminnanjohtaja Hannele Kolsio, tanssija Lotta Halinen sekä
geronomiopiskelija Tuija Vainio
- suunniteltu alustavasti vuoden 2021 tapahtumia ja tilaisuuksia
- mediatiedotteet ja –kanavat jatkossa ”Omat jutut” –palstan käyttö
- nuorisovaltuuston edustajien osallistuminen kaupungin luottamuselinten kokouksiin
- paikkatietopäällikkö Vesa Posioon yhteys hoivakotien osoiteasiasta Rauman kaupungin
karttapalveluun, opasteasia etenee (Hiltunen yhteydessä esimiehiin)
- influenssarokotus -info

TAPAHTUMAT ja MEDIATIEDOTTEET
-

-

14.01. liikuntatapahtuma Talviharjoitteluhallissa. Yhteistyökumppanina Pallo- Iirot.
Tilaisuudessa jaettiin kaupungin lahjoittamat liukuesteet noin 300 kpl, loput 100 kpl
Lappiin ja Kodisjoelle.
liikuntapäiviä Talviharjoitteluhallilla ehdittiin pitämään viisi ennen koronan
aiheuttamaa poikkeustilaa

 Rauma –lehti, Raumalainen ja Länsi−Suomi julkaisseet Ikäihmisten neuvoston
kuulumisia vuoden 2020 aikana yhteensä kuusi kertaa.
 Ikäihmisten neuvoston esitetyöryhmän suunnittelema käyntikortti otettiin käyttöön
syksyllä 2020.
 Seniorirannekkeen käyttöönotto 1/ 2021 alkaen neuvoston aloitteesta.
 Sosiaalialan ammattilaisen virka (arviointikoordinaattori) virkapaketissa 2021
neuvoston aloitteesta.
 Tukevien istuinpenkkien asentaminen kevyen liikenteen väylille sekä Petäjäkseen
neuvoston aloitteesta.

