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IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUSMUISTIO  2/ 2021 

     

Aika: Maanantai 19. huhtikuuta 2021 klo 13  

Paikka:  Hybridikokous (Teams/ Mansikkapaikka) 

     

Läsnä: Hiltunen Leea, pj.  Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry  

Antola Ulla   Eläkeliiton Lapin yhdistys ry  

Grundström Tuomo  Rauman Eläkeläiset ry  

Hannukainen Oiva  Rauman Eläkkeensaajat ry 

Johansson Leila  Rauman Rintamaveteraanit ry (ad.15.04.) 

Jokila Keijo   Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry 

Jumppanen Seija  Rauman Kansalliset Seniorit ry 

Koivu Anita Rauman Seudun Senioriopettajat ry (pois-
tui klo 14, tekninen ongelma laitteessa) 

Leppikorpi Kalle  Kaupunginhallitus (poistui klo 13:45) 

Lindström Tuuli Rauman Sosiaali- ja terveysvirasto (osal-
listui klo 14) 

Malmivuori Reijo  Eläkeliiton Rauman yhdistys ry 

Ringbom Sinikka  Rauman Työkyvyttömyyseläkeläiset ry 

Sora Matti   Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry 

Toivonen Orvokki  Lapin Eläkkeensaajat ry 

Valtonen Seppo  Rauman Seudun Sotaveteraanit ry  

 Anne Koivisto  Lapin Eläkkeensaajat ry (vara)  

 

Vierailijat Lindström Fredrik  Rauman Konsernipalvelut, Talousohjaus 

    (osallistui klo 13:30, poistui klo 14:05) 

Vaittinen Sari Rauman Sosiaali- ja terveysvirasto (pois-
tui klo 14:40) 
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1. Kokouksen avaaminen sekä läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Hiltunen toivotti jäsenet sekä vierailevat asiantuntijat talousjohtaja 

Fredrik Lindströmin sekä kotihoidon koordinoivan sairaanhoitaja Sari Vaittisen ter-

vetulleiksi. Kokous toteutettiin hybridikokouksena.  

Todettiin kokouksen läsnäolijat. 

Puheenjohtaja mainitsi, että edellisen 27. tammikuuta kokouksen muistio on hyväk-

sytty sähköisesti ja se on nähtävissä rauma.fi –sivulla.  

 

2. Koordinoiva sairaanhoitaja Sari Vaittinen 
 

 Kyseessä uusi toimi Rauman kaupungin vanhuspalveluiden kotihoidossa. 

 Koulutukseltaan Vaittinen on sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja. Vaittisella on so-

siaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja 

(YAMK). 

 Koordinoivan sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluvat: 

o Rauman kaupungin palveluseteliyrittäjien neuvonta-, ohjaus- ja valvon-

tatyö sosiaali -ja terveysvaliokunnan hyväksymän valvontasuunnitelman 

mukaisesti valvontaryhmän jäsenenä. Tehtävään liittyy palveluseteliyrit-

täjien toiminnan omavalvonnan toteutuminen, vaatimuksien sekä velvoit-

teiden valvonta ja ohjaus palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden näkö-

kulma toteutuen. 

o Yksityiseen tehostettuun palveluasumiseen siirtyvän palveluseteliasiak-

kaan tulotilanteen terveystarkastuksen toteutus yhteistyönä kotihoidon 

lääkärin ja yksikön sairaanhoitajan kanssa asiakkaan terveyteen liitty-

vissä asioissa. 

o Toimenkuvaan sisältyy myös Satakati –hankkeen ohjausryhmässä Rau-

man edustajana toimiminen. Satakati –hankkeessa kehitetään teknolo-

gian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten arjessa, kotona asumisessa, ko-

tihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Hankkeen tavoitteena on ke-

hittää, pilotoida ja ottaa käyttöön uutta teknologiaa ja sen myötä uusia 

kotona asumisen toimintamalleja sekä palveluja. Hankkeessa huomioi-

daan myös omaiset.  Hanke on THL:n alainen ja toteutuu Satakunnan 

alueen kuntien yhteistyönä. Hankkeessa mukana myös muun muassa 

Satakunnan vanhusneuvosto. 
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3. Talousjohtaja Fredrik Lindström 

 

- Rauman kaupungin talousjohtaja (2020). 

- Koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, eMBA. 

- Lindström selvensi neuvoston jäsenille osallistuvan budjetoinnin sisältöä: 

 Talousarvioon varattu osallistuvan budjetoinnin kokeilu vuoden 2021 aikana yh-

teistyönä nuorisovaltuustolle, vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle kulle-

kin 10.000 € määrärahana. 

 Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua ja intressien yhteensovittamista sekä yh-

teistyötä nyt valittujen kolmen ryhmän ja kaupungin välillä. 

 Suunniteltu toimintamalli, jolla motivoidaan asukkaita osallistumaan vuoropuhe-

luun. Kokeilu – toteutus – kokemukset vedettävät yhteen syksyn aikana. 

 Luodut periaatteet, joiden perusteella kukin taho saa varatut rahat käyttöönsä. 

Kaupunginhallitus odottaa ajatuksia kokeilusta. 

 Kerätään käyttökokemukset vuoden 2021 lopulla tulevien vuosien osallistuvan 

budjetoinnin ohjeistuksen luomiseksi. Mitä tuottaneet, miten voidaan toteuttaa. 

Ennen kesää tulisi olla aikaansaannoksia, syksyllä yhteenveto. 

 Toimintamalli ja ohjeet Rauman kaupungin osallistuvasta budjetoinnista. Jatko 

toimintamallille. 

Työvaliokunnalle evästys, kokeiluun on jo saatu lupa. 

 

4. Puhelinringin perustaminen, laitehankinta 

 

 Puhelinringin perustaminen yksinäisyyttä kokeville ikäihmisille.  

 Toiminnan periaatteena on, että asiakas ottaa yhteyttä, mutta puhelimeen voisi 

halutessaan jättää soittopyynnön. 

 Matalan kynnyksen puhelin.  

 Ei sairaanhoidollista palvelua. 

 Toiminnan aloituksesta tehtävä tarkka kartoitus: millainen sisältö puhelimella tu-

lisi olemaan, moniko olisi valmis sitoutumaan toimintaan ja miten asiaa tullaan 

markkinoimaan. Tietoturva huomioitava. 

 Ehdotettu puhelimen hankintaa neuvostolle vahvistetusta määrärahasta vuo-

delle 2021. Tieto puhelimen mahdollisesta hankinnasta mennyt esimiehille Tuuli 

Lindström sekä Arja Kumpulainen -> vihreää valoa näytetty. 
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 Puhelinrinkitoimintaa kannatettu omana toimintana. Ulkopuolisten palkkaami-

nen ei tässä vaiheessa saanut kannatusta. 

 SPR:n järjestämään koulutukseen 15.4. osallistuivat Ulla Antola ja Anita Koivu. 

Jäsenten toivomuksena on, että Ulla Antola kouluttaisi neuvoston sekä eläke-

läisjärjestöjen jäseniä puhelinrinkiin. 

 

 

5. Facebook –tili 

 

 Facebook –tilin avaaminen ei saanut kannatusta. Tuuli Lindström mainitsi, että 

Rauman kaupungin ikäihmisten palveluasumisella on Facebook -tili, jota neu-

vosto voisi tarvittaessa käyttää tiedottamiseen.  

 Todettiin kuitenkin, että näkyvyys ja vaikuttaminen eri kanavien kautta on tär-

keää. Selvitellään, miten muiden kuntien vanhusneuvostot toimivat viestinnäs-

sään. 

 

 

6. Kuntotraput –tapahtuma 11.5. 

 

 Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Kuntotraput –tapahtumaa siirretään näillä 

näkymin syksyyn, mahdollisesti elokuun puoliväliin, koska kaikki ikäihmiset ei-

vät vielä rokotussuojaa ole saaneet.  

 Ehdotettu bussikuljetusta, joka keräisi ikäihmiset tapahtumaan.  

 Liikuntamessut syyskuussa, johon Ikäihmisten neuvosto myös osallistuu yhteis-

työkumppanina. Todettiin ettei kaksi liikuntatapahtumaa syksyllä ole liikaa. Mo-

nipuolista ohjelmaa molemmissa tapahtumissa suunnitteilla.  

 

 

7. Tiedotettavat asiat 

 

 Seniorikahvila sisältö olemassa. Toiminta siirtyy myöhemmin toteutettavaksi ko-

ronatilanteen vuoksi.  

 Liikuntamessut 15.09. Talviharjoitteluhallilla. Suunnittelupalaveri 27.5. klo 10-

11:30, johon työvaliokunnan jäsenet osallistuvat. 

 Opasteasia Steniuksenkadun hoivakodit. Rannikkokodin sekä Attendo Steniuk-

sen Hoivakodin opasteet puuttuvat opastetaulusta. Pj. Hiltunen ollut yhteydessä 

palvelupäällikkö Riina Luukiseen, joka asiaa hoitaa. Luukinen on uudelleen yh-

teydessä Rauman Yrittäjiin ja informoi neuvostoa, miten asia etenee. Ellei yrit-
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täjien opastelinettä saada hyödynnettyä, kaupungin on asia hoidettava. Ste-

niuksenkadun hoivakotien osoitteet saatu kartalle neuvoston toimesta, liikenne-

järjestelyistä tehty valtuustoaloite, jota seuraamme aktiivisesti.  

 Hyvinvointisuunnitelma ikääntymiseen ja ikääntyneille Ol niingon gotonas on 

nyt valmis. Suunnitelma on menossa 20.4. Sote valiokunnalle esittelyyn. Val-

tuustolle mahdollisesti menossa toukokuussa.  

 Saattohoidon tilanne ja kehittäminen Raumalla on askarruttanut neuvoston jä-

seniä. Saattohoito on elämän loppuvaiheen hoitoa, jota annetaan vakavasti sai-

raille ihmisille hänen viimeisinä viikkoina tai kuukausinaan ennen kuolemaa. Keskus-

telua aloitteen tekemisestä käyty ja todettu ettei tällä hetkellä aloitteen tekemiselle ole 

tarvetta.  Saattohoidon kehittämistyö käynnistynyt Raumalla, koska tarve hoi-

dolle on havaittu ja tunnistettu. Kotisairaala ja kotihoito kehittämistehtävässä 

mukana. Tärkeä, eteenpäin vietävä asia. Tukena tullaan tarvitsemaan vapaa-

ehtoistyöntekijöitä. Ikäihmisten neuvoston jäsenet Anne Koivisto ja Ulla Antola 

saattohoidon asiantuntijoina tarvittaessa.  

 Hyvinvointiohjelma 2021 -2025/ ohjausryhmä. Työvaliokunnan muistio 29.03. 

lähetetty jäsenille, jossa tarkemmin selvitetty Hyvinvointiohjelmaa 2021 -

2025. Kristiina Kuusio pyydetään kertomaan tarkemmin neuvoston kokoukseen 

neuvoston tuleva tehtävä/ rooli.  

 TulesTalo –esittely/ Reijo Malmivuori -> remontti ei vielä ihan valmis. Uudet, 

avarat tilat Sinisaaressa (entisen Putkan tiloissa). Laajat käyttömahdollisuudet. 

 Sotevassa ollut 13.04. uudelleen käsiteltävänä Ikäihmisten neuvoston tekemä 

aloite Seniorikylästä Papinpellon alueelle. Info Sotessa; monimuotoista asu-

mista eri elämänvaiheessa oleville asukkaille.  

 Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen peruskorjausurakka käynnistynyt 1/ 2021 ja 

kokonaisvaltainen peruskorjaus etenee, valmistumisajankohta touko-kesäkuun 

vaihde 2022.  

Ajankohtaista tällä hetkellä peruskorjauksen kohdalla ovat ikäihmisten huonei-

siin asennetava Elsi–älylattia, joka tunnistaa ihmisen liikkeet ja hälyttää hoitajan 

paikalle esimerkiksi kaatumistilanteissa sekä irtokalusteiden hankinnat.  

 Rinnakkain poljettava pyörä (Side-by-Side) hankinnassa vanhuspalveluihin. 

Rinnakkain poljettavassa tandempyörässä pyöräilijät istuvat samassa tasossa 

vierekkäin = asiakas ja omainen tai asiakas ja hoitaja. Yhteistyökumppaneille 

ollaan myymässä mainostilaa. Kesäkaudella voi ja katukuvassa nähdä tai 

asuinyksiköiden pihapiirissä turvalliset tapaamiset huomioiden. 

 Yhteydenotto; Lappiin seniorirannekkeeseen Narvin saunan käyttömahdolli-

suus. Kuljetuspalveluiden parantaminen syrjäisimmille alueille. 

 Työvaliokunnan seuraava kokous maanantaina 24. toukokuuta klo 13-15 Tules-

Talo. 
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8. Seuraava kokous 

 

Maanantaina 7. kesäkuuta 2021 klo 13:00. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05. 

 

 

 

Muistion laati 

Marja-Liisa Lakaniemi 

Sihteeri 

 

 


