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IKÄIHMISTEN NEUVOSTO 2021 

MUISTIO  5/ 2021  

Aika:  26. lokakuuta 2021 klo 13    

Paikka:  Rauman pääkirjasto, koulutustila/ ATK-luokka 

  Alfredinkatu 1, 26100 Rauma 

 

     

Läsnä: Hiltunen Leea pj.  Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry  

 Antola Ulla   Eläkeliiton Lapin yhdistys ry  

Grundström Tuomo  Rauman Eläkeläiset ry  

Hannukainen Oiva  Rauman Eläkkeensaajat ry 

Jokila Keijo Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry  

Jumppanen Seija  Rauman Kansalliset Seniorit ry 

Koivu Anita Rauman Seudun Senioriopettajat ry  

Koponen Sirpa Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry 

Leppikorpi Kalle  Kaupunginhallitus 

Leppäkoski Riitta   Rauman Seudun Senioriopettajat ry 

Lindström Tuuli Sosiaali- ja terveystoimiala  

Malmivuori Reijo  Eläkeliiton Rauman yhdistys ry 

Ringbom Sinikka  Rauman Työkyvyttömyyseläkeläiset ry 

Sand Eija   Rauman Eläkkeensaajat ry 

Sora Matti   Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry 

Suonpää Irma  Rauman Rintamaveteraanit ry 

Toivonen Orvokki  Lapin Eläkkeensaajat ry  

Valtonen Seppo  Rauman Seudun Sotaveteraanit ry  

Laaksovirta Saija Rauman viestintä- ja markkinointipalvelut 
(saapui klo 13:10, poistui 13:45) 

Salonen Irmeli Lapin Eläkkeensaajat ry (vara) 

Lakaniemi Marja-Liisa siht. Sosiaali- ja terveystoimiala 

 Välimäki Anni geronomiopiskelija SAMK Pori 
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1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Hiltunen toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi.  

Edellisen kokouksen muistio 26. elokuuta 2021 on hyväksytty sähköisesti. Muistio on 
nähtävillä rauma.fi -> sosiaali- ja terveyspalvelut -> vanhuspalvelut -> Ikäihmisten 
neuvosto.   

Todettiin kokouksen läsnäolijat.  
 

2. Ikäihmisten neuvoston istuvat ja uudet jäsenet 
 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 189 § (14.9.2021), uudet jäsenet toimintakaudeksi 
2021-2024: 

Sand Eija  Rauman Eläkkeensaajat ry jäsen (vara Pikkujämsä 
Marjatta) 

Koponen Sirpa   Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry (vara Sora Matti) 

Suonpää Irma   Rauman Rintamaveteraanit ry (vara Koivisto Kari) 

Leppäkoski Riitta  Rauman Seudun Senioriopettajat ry (vara Ylänen 
Pirkko) 

Leppikorpi Kalle   Kaupunginhallituksen edustajana (vara?) 

 

Laaksovirta Saija viestinnästä kuvasi uuden neuvoston, jonka esittely tulee olemaan 
Rauma –lehdessä 2.12.2021.  

Jaetiin uusille jäsenille luottamushenkilön henkilötietolomake. Jäsen toimittaa lomak-
keen sekä verokorttinsa pikaisesti keskusviraston hallintopalveluun/ Anne Lehtosola.  

Istuvien jäsenten kiittäminen hyvästä yhteistyöstä. Muistutetaan, että uusien jäsenten 
perehdyttäminen on vanhan jäsenen asia. Uudet jäsenet voivat aina olla yhteydessä 
neuvoston pj:aan, vpj:aan, sihteeriin tai jäseniin, jos mieltä askarruttavia asioita ilme-
nee. Rauma.fi –sivulla nähtävissä neuvostoa koskevia asioita.  

Postitukset esityslistasta jäsenille ja varajäsenille.  

Keskusteltiin tästä uudesta viestintätavasta. Varajäsenen on hyvä tietää, mitä asioita 
käsitellään ja, missä mennään. Keskustelua syntyi, sillä esityslistan lähettäminen va-
rajäsenelle voi aiheuttaa hämmennystä kokoukseen osallistumisesta.  

Kokousmuistion lähettäminen varajäsenelle kokouksen jälkeen koettiin hyvänä vaih-
toehtona. 

Muistutetaan, että jokaisen jäsenen tulee välittää neuvoston kokouksessa käsitellyt 
asiat oman järjestönsä jäsenten tietoisuuteen.  
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3.  Ikäihmisten neuvoston toimintasääntö  
 

Toimintasääntö 2021-2024 lähetetty kokouskutsun liitteenä. Toimintasäännön, neu-
voston toimintaperiaatteiden, kokoonpanon ja tehtävien läpikäynti. Tavoitteena on te-
rävöittää entisestään neuvoston toimintaa ja suunnata toimintatavat enemmän työ-
ryhmätoimintaan.  

Neuvoston järjestäytyminen, toimintasuunnitelma 2022 ja määräraha 

●Puheenjohtajan valinta. Puheenjohtajaksi valittiin Leea Hiltunen. 

●Varapuheenjohtajan valinta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Antola.  

●Työvaliokunnan valinta. Työvaliokuntaan valittiin seitsemän jäsentä: puheenjohtaja 
Hiltunen, varapuheenjohtaja Antola, Reijo Malmivuori, Seija Jumppanen, Sirpa Ko-
ponen, Irma Suonpää ja Riitta Leppäkoski. 

 
●Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyminen. Työvaliokunta valmistelee toi-
mintasuunnitelman 30.11. kokouksessaan. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 esi-
tetään Ikäihmisten neuvoston kokouksessa 9.12.2021. 
  

4. Vanhuspalveluiden tilanne 

Vanhuspalvelujen johtaja Tuuli Lindström jakoi vanhuspalveluiden organisaatiokaa-
vion jäsenille.  Vanhuspalvelut muuttuvat vuoden 2022 alusta ikääntyneiden palve-
luiksi.  

Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen saneeraus etenee, aikataulussa on pysytty. 
1.9.2022 hyvinvointikeskuksen toiminnan on tarkoitus käynnistyä, jolloin aukeaa 
mahdollisuus tuottaa moniammatillisesti palveluja ikääntyville raumalaisille. Toiveena 
on ettei ”luukulta luukulle” siirtymistä enää tarvita, vaan kaikki palvelut löytyvät saman 
katon alta. 

Pandemiakatsaus/ -tilanne: ikääntyneet säästyneet hyvin COVID-19-infektiolta. Tode-
tuissa tartunnoissa tilanne on saatu nopeasti haltuun viranomaisilta saadun nopean 
ja ammattimaisen avun turvin. Ikääntyneille pandemia on kuitenkin jättänyt pitkän 
tumman varjon. Kuntoa ja hyvinvointia pyritään pitämään yllä monin eri toimin. Ta-
voitteena on, että kiritään menetetty toimintakyky takaisin niin, ettei tilanne enää pa-
hene. Työsarkaa siis riittää tulevaisuudessa.  

Päivätoiminta aloittanut toimintansa jälleen syyskuun alussa. Tämä on tärkeä asia 
monelle ikäihmiselle. Omaishoitajien tekemä arvokas työ ja sen tukeminen toiminto-
jen uudelleen käynnistämisillä, on ensiarvoisen tärkeää, kuten päivätoiminnan aloi-
tus. 

3. koronarokotekierros alkamassa, media tulee tiedottamaan asiasta. Kausi-influens-
sarokotukset ovat käynnistymässä.  
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Satasote.fi sivustolla tietoa Sote −uudistuksen etenemisestä. Satasote valmistelee 
Satakunnan hyvinvointialuetta, jossa tullaan parantamaan ihmisten peruspalveluja. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta 
hyvinvointialueiden vastuulle. Satakunnan hyvinvointialue järjestää Satakunnan so-
siaali- ja terveydenhuollon, sekä pelastustoimen palvelut alkaen 1.1.2023. Tarkoi-
tuksena on taata yhdenvertaiset palvelut koko Suomessa.  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 on sekä uhka 
että mahdollisuus. Muutos tulee olemaan merkittävä ja se on vaatinut paljon valmis-
telutyötä. Tilanteiden kartoitus = yhtenevät kriteerit tärkeät.  

Kaupungin hallituksen pj. Kalle Leppikorpi: toivotaan neuvoston ottavan kantaa sai-
raalapalveluiden tilanteeseen Raumalla (maakuntavalmistelu). Sairaanhoitopiirillä ei 
ole tarvetta siirtää palveluja pois Raumalta, vaan parantaa palveluverkkoa lääkinnäl-
lisiin palveluihin hyvinvointikeskuksen läheisyyteen. Osaavaa työvoimaa saatava 
Raumalle, keinot siihen löydyttävä.  Neuvostojen osallistuminen ja läsnäolo neuvot-
teluissa ja kokouksissa tärkeää. Lausunnot, kannanotot ja kehittämisehdotukset neu-
vostolta, koska he ovat asiantuntijoita, jotka käyttävät iäkkäille suunnattuja palveluja 
ja siksi heidän mielipiteensä ovat korvaamattomia. Hankkeet -> hereillä näissä koh-
teissa sekä asioissa, joita ollaan Raumalla kehittämässä.  

Porin kanssa keskustelua käyty etälääkärisysteemin kehittämiseksi.  

Toimintasuunnitelmaan 2022 keväinen avaus/ tiedotustapahtuma ikäihmisille. Tila-
palvelujohtaja Olli-Pekka Kumpula esittelemään, mitä sairaalanmäessä tapahtuu -> 
mitä ollaan tekemässä ja miksi. 

 
5. Tiedotettavat asiat 

 
- Maakuntahallitus on valinnut 18.10.2021 Satakunnan vanhusneuvostoon Rauman 
seutukunnan jäseneksi Leea Hiltusen (Rauma) ja varajäseksi Timo Lehtosen (Sä-
kylä).  
Rauman seutukuntaan kuuluvat Eura, Eurajoki, Rauma ja Säkylä. 

- Marrastanssit 17.11. klo 13-15 TulesTalolla. Vanha Jengi –yhtye tanssittaa, tilai-
suus ja tarjoilu maksuton. Lomakoti Mäntyrinne ry:ltä lahjoitus/ Leila Rostedt, joka 
tulee maksamaan bändiosuuden.  

Lappilaisille kuljetus (M. Kekäle) TulesTalolle, jonka neuvosto kustantaa. Bussin 
vuokrahinnaksi sovittu 250 euroa. Lähtö K-Market Lapinpadan pihalta klo 12:15, 
Pyörnin pihalta klo 12:30. Paluu klo 15, pysähdyspaikat samat.  

Lupa-asiat alustavasti valmisteltu poliisille ja satapelastukselle. Työvaliokunnan 
kanssa lomakkeiden läpikäynti ja tarkastukset 29.10. klo 13:00/ Mansikkapaikka. Jär-
jestysmiehet tapahtumaa saatu. Satasairaalan koronavirustorjuntaan yhteys, tiedus-
tellaan voimassaolevat alueelliset suositukset.  
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- Suunnitteilla tapahtuma ”Raumlaine Joul” –teemalla 15., 16. ja 17.12. palveluyksiköi-
den asukkaille. Raumalaiseen jouluun kuuluvat hyväntekeväisyystapahtumat ja näin 
syntyi ajatus joulutervehdysten viemisestä palvelukotien asukkaille. Tapahtuma kes-
tää noin 30 min/ yksikkö, jossa asukkaille jaetaan joulupussukat. Pussukoiden koris-
telussa tullaan käyttämään joulukaupungin visuaalisen ilmeen elementtejä. Hanuristi 
soittaa vanhoja joululauluja. Vierailulle lähteville tontuille nimet pitsikaupungin joulu-
tarinan pohjalta. Tonttujen sukupuu on laaja, ja sukujen nimissä vilahtelevat talojen 
ja pitsien nimet. Lopuksi luetaan pitsikaupungin joulutarina.  
 
Tiedustelu yksiköiden palveluesimiehille lähtenyt 22.10. Tapahtuma on herättänyt 
runsaasti kiinnostusta. Raumlaine Joul –toimintaryhmään valittu työvaliokunnan jä-
senet, Sinikka Ringbom sekä Tuomo Grundström.  

- Iirolandia 3.11. ja 8.12. Mototails –laatat ja boccia. Ulla Antola hoitaa 3.11. Mototails- 
tasapainolaattat (P-Iirojen toive), boccia jää pois. Jos yleisömäärä vähäinen, kuten 
ensimmäisellä kerralla, 8.12. tapahtumaan neuvosto ei tule osallistumaan.  
 

- Keskustelukerhon toiminta tulee jatkumaan vuonna 2022 ja käynnistys tapahtuu tam-
mikuun puolivälistä. Vastuuhenkilöt valitaan joulukuun kokouksessa ja he sitoutuvat 
kerhon vetämiseen kevätkaudella. Syyskaudelle valitaan uudet vetäjät. Kahvitarjoilu 
jatkossakin Cafe Käpälästä. Myös Lappiin suunniteltu keskustelukerhon perusta-
mista suuren suosion vuoksi. 
 

- Yhteydenotto/ Sirpa Viitanen 26.10. Kahmon päiväkodin piharakennus, jota voisi 
käyttää ikäihmisten kokoontumispaikkana. Ikäihmisten toiminnan jatkuminen Uoti-
lassa. Asiasta käydään keskustelua ylemmällä taholla.  

  

6. Muut asiat 

-Rauman kaupungin esteettömyyskävelyyn osallistui viisi neuvoston jäsentä. Mielipi-
teet ja korjausehdotukset annettu kävelyn jälkeen. Esille nousi kokouksessa kevyen 
liikenteen väylien parantaminen. Esimerkiksi sairaalasta torille päin kulkuväylä erit-
täin huono, jos apuvälineitä käytössä. Korjausehdotukset tähän seikkaan välitetty jo 
esteettömyyskävelyssä. 

-”Mnuu huki” osallistuva budjetointi. Talousjohtaja Fredrik Lindströmille lähetetty 
12.10. yhteenveto/ palaute, joka ollut kokouskutsun liitteenä. Jos osbu Raumalla jat-
kuu, neuvoston roolina on olla mukana, koska se on yksi kaupungin virallisista toimi-
joista nupa:n ja vammaisneuvoston lisäksi.  

-Ulkoilutapahtuma 4.10. Linnavuoren kuntotrapuilla, jossa oli 120-130 osallistujaa. 
Positiivista palautetta ja uusia ideoita saatu osallistujien kautta. Media huomioi tapah-
tuman; Raumalaisessa 6.10., sekä Alasatakunta -lehdessä 7.10.  

-Laminointilaitteen hankinta neuvostolle. Tapahtumien ilmoittelun helpottamiseksi 
laitteen hankinta Leppikorven kautta.   

-Yhteydenotto 25.10.: Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Satakati −hanke on 
käynnistynyt toden teolla. Hankkeen tavoitteena on, että kotona asuva ikäihminen 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rauma.fi%2Fjoulu%2Fpitsikaupungin-joulutarina%2F&data=04%7C01%7C%7C6b433714ebca45f047b108d9944bda67%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637703875795960218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EvvsGN4aOaDiEqITA3CAPdOcp8FMa4PnYNx6F9VW1g0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rauma.fi%2Fjoulu%2Fpitsikaupungin-joulutarina%2F&data=04%7C01%7C%7C6b433714ebca45f047b108d9944bda67%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637703875795960218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EvvsGN4aOaDiEqITA3CAPdOcp8FMa4PnYNx6F9VW1g0%3D&reserved=0
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pärjää paremmin itsenäisesti teknologian tukemana. Lisäksi läheisten osallistumista 
ja tiedonsaantia halutaan parantaa teknologian avulla. Näin sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisten aikaa voidaan käyttää entistä paremmin omaan työhön. Käytännössä 
hankkeessa otetaan käyttöön hyvinvointiteknologiaa, kuten etäkäyntejä, koko Sata-
kunnan alueella. Ensimmäiset käyttöönotot ovat alkamassa Raumalla joulukuussa. 
Minna Koivuniemi käynyt esittelemässä hanketta Satakunnan vanhusneuvostolle. 
Koivuniemi tiedustelee mahdollisuutta tulla keskustelemaan asiasta neuvoston 
kanssa. Tiedusteltu neuvoston mielipide ja päätetään kutsua Koivuniemi kevään ai-
kana kokoukseen.  

- 4.11. Avoin hallinto vanhusneuvostopäivä. Ilmoittautuminen sähköpostilla lähetetyn  
linkin kautta.  

 
Kokous toteutettiin valtakunnalliset pandemiaohjeistukset huomioon ottaen. 

 
7. Seuraava kokous 

 
Ikäihmisten neuvoston kokous joulukuun 9. päivä klo 13:00. 
 
 
Työvaliokunnan kokous lokakuun 29. päivä klo 13:00/ lupa-asiat (Marrastanssit) ja 
joulutapahtuma.  
 
Marraskuun 30. päivä klo 13:00 valmistelevat kokous neuvoston 9.12. kokoukseen. 

 

  

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:25. 

Kokouksen lopuksi Tuomo Grundström luki Heli Laaksosen runon ”Kaunistus”  

 

Muistion laati 

Marja-Liisa Lakaniemi  

sihteeri 


