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YLEISTÄ 

 

Vuonna 2021 Rauman kaupungin Ikäihmisten neuvostolla oli 21. toimintavuosi. 

  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta asetti 189 § mukaan uuden Ikäihmisten neuvoston 14.9.2021.  

Neuvostoon nimettiin eläkeläisjärjestöjen ehdottaman esityksen mukaan jäsenet ja heille 

varajäsenet sekä vanhuspalveluista saatavan sihteerin. Kaupunginhallitus nimesi jäsenensä 

ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimintakaudeksi 2021-2024. 

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi Ikäihmisten neuvoston toimikauden siten, että 

neuvosto toimii ehdotetulla kokoonpanolla vuoden 2022 loppuun, jolloin sosiaali- ja 

terveystoimiala Ikäihmisten neuvoston vastuutahona siirtyy osaksi hyvinvointialuetta ja 

kaupunki ottanee hoidettavakseen ko. yhteistyöverkoston (KH 445 §, 6.9.2021). 

Ensimmäinen kokouksemme järjestettiin 26.10. uuden neuvoston kanssa. Neuvoston 

puheenjohtajana jatkaa Leea Hiltunen (Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry). Hiltunen aloitti 

neuvoston puheenjohtajana 2/2018. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Antola (Eläkeliiton 

Lapin yhdistys ry) ja sihteerinä jatkaa arviointikoordinaattori Marja-Liisa Lakaniemi. 

Neuvostoon kuuluu edustajia raumalaisista rekisteröityneistä eläkeläisyhdistyksistä. 

Jokaiselle nimetylle jäsenelle on valittu henkilökohtainen varajäsen. Kokoonpanoon kuuluu 

myös kaupungin hallituksen jäsen pj. Kalle Leppikorpi sekä sosiaali- ja terveyspalveluista 

ikääntyneiden palvelujen johtaja Tuuli Lindström.  

 

Ikäihmisten neuvosto kokoontui vuoden 2021 aikana kuusi kertaa hybridikokouksina. 

Otimme uudet tavat käyttöön kokoontumisissa koronaepidemiatilanteen vuoksi. Neuvoston 

asettama työvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa, talkoohenkisiä kokoontumisia oli kaksi.   

Satakunnan maakuntahallitus teki uusien jäsenten valinnat kokouksessaan 18.10.2021 ja 

asetti uuden vanhusneuvoston 2 -vuotiskaudeksi (2022-2023), jonka jälkeen alkanee 

hyvinvointialueen vanhusneuvosto. Vuoden 2023 lopussa ei Satakunnan vanhusneuvostoa 

enää valita uudelleen, mikäli hyvinvointialueen vanhusneuvosto aloittaa toimintansa. Yksi 

vuosi on näillä näkymin päällekkäistä toimintaa (2023). Ikäihmisten neuvoston edustaja 

Leea Hiltunen tuli valituksi Rauman seutukunnan edustajana Satakunnan 

vanhusneuvostoon (Eura, Eurajoki, Rauma, Säkylä). 

Koronatilanteen vuoksi toimintasuunnitelmaamme 2021 tuli muutoksia. Neuvosto noudatti 

tarkasti Rauman kaupungin ohjeistuksia tilaisuuksien järjestämisissä. Toimintasuunnitelma 

laadittiin konkreettiseksi, jotta suunnitellut tilaisuudet saataisiin mahdollisimman kattavasti 

toteutettua edes pienryhmille, jalkautumalla kaupungin asuinalueille. 
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JÄSENET 

Ikäihmisten neuvosto koostuu 13 eläkeläisyhdistyksestä. Yhteensä jäsenmäärä on reilut 

3000 jäsentä.  

Ikäihmisten neuvoston kokoonpano 2021-2024 ja osallistuminen kokouksiin vuonna 2021: 

 

Hiltunen Leea pj.  Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry   6 

Antola Ulla   Eläkeliiton Lapin yhdistys ry   6 

Grundström Tuomo  Rauman Eläkeläiset ry    5 

Jokila Keijo   Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry 5 

Jumppanen Seija  Rauman Kansalliset Seniorit ry  6 

Koponen Sirpa (uusi)  Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry  4 

Sora Matti (ad. 14.9.)  Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry  1 

Leppikorpi Kalle  Kaupunginhallitus   4 

Leppäkoski Riitta (uusi)  Rauman Seudun Senioriopettajat ry  1 

Koivu Anita (ad. 14.9.)  Rauman Seudun Senioriopettajat ry  3 

Lindström Tuuli  Sosiaali- ja terveystoimiala   5 

Malmivuori Reijo  Eläkeliiton Rauman yhdistys ry  6 

Ringbom Sinikka  Rauman Työkyvyttömyyseläkeläiset ry 6 

Sand Eija (uusi)  Rauman Eläkkeensaajat ry  2 

Hannukainen Oiva (ad. 14.9.) Rauman Eläkkeensaajat ry  5 

Suonpää Irma (uusi)  Rauman Rintamaveteraanit ry  2 

Johansson Leila (ad. 15.4.) Rauman Rintamaveteraanit ry  0 

Toivonen Orvokki  Lapin Eläkkeensaajat ry   4 

Valtonen Seppo  Rauman Seudun Sotaveteraanit ry   3 

Lakaniemi Marja-Liisa siht. Sosiaali- ja terveystoimiala  6 
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Suoniemi Kyllikki (vara)  Rauman Eläkeläiset ry   1 

Uusi-Pietilä Matti (vara)  Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry  1 

Koponen Sirpa (vara ad. 14.9.) Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry  4 

Koivisto Anne (vara)  Lapin Eläkkeensaajat ry   1 

Laitinen Pirjo (vara)  Rauman Seudun Sotaveteraanit ry   1 

Salonen Irmeli (vara)  Lapin Eläkkeensaajat ry   1 

 

1. kokous 27. tammikuuta 2021  

Vierailijoina Luukkonen Johanna kaupunginjohtaja Rauman kaupunki, sekä Helin Satu 

toimialajohtaja Rauman Sosiaali- ja terveystoimiala/ hallinto. 

 

2. kokous 19. huhtikuuta 2021  

Vierailijoina Lindström Fredrik talousjohtaja Rauman Konsernipalvelut/ talousohjaus, sekä 

Vaittinen Sari Rauman koordinoiva sairaanhoitaja Sosiaali- ja terveystoimiala/ kotihoito. 

 

3. kokous 7. kesäkuuta 2021  

Vierailijana Siivonen Anne laatukoordinaattori Sosiaali- ja terveystoimiala.  

 

4. kokous 26. elokuuta 2021 

Vierailijana Hakonen Kerttu omaishoidon palveluvastaava Sosiaali- ja terveystoimiala/ hyve. 

 

5. kokous 26. lokakuuta 2021. Uusien ja siirtyvien jäsenten kokous ja kuvaus. 

 

6. kokous 9. joulukuuta 2021  

Vierailijana Elovaara Jonna kotisairaalan vastuusairaanhoitaja ja hankevastaava (Satasote) 

Sosiaali- ja terveystoimiala. 



 
 
 

   
 

RAUMAN KAUPUNKI 

Konsernipalvelut 

PL 41, 26101 Rauma 

rauma.fi 

 

IKÄIHMISTEN NEUVOSTO 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 

 

Kokousmuistiot löytyvät rauma.fi/ Sosiaali- ja terveyspalvelut/ Vanhuspalvelut/ Ikäihmisten 

neuvosto.  

 

Työvaliokunta 

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella käsiteltävät asiat Ikäihmisten neuvoston 

kokouksiin.  

Toimikauden työvaliokunnan kokoonpano: Leea Hiltunen (pj), Ulla Antola (varapj.), Reijo 

Malmivuori, Seija Jumppanen, Sirpa Koponen, Irma Suonpää, Riitta Leppäkoski ja Marja-

Liisa Lakaniemi (siht.).   

 

 

ALOITTEET, LAUSUNTOPYYNNÖT JA YHTEYDENOTOT 

 

Aloitteet 

○Ikäihmisten neuvosto päätyi tekemään aloitteen (12.02.2021/ Rauman sosiaali- ja 

terveysvaliokunta) psykogeriatrista hoitoa vaativien asiakkaiden perhekodin tai muun 

kodinomaisen asumisyksikön perustamisesta Raumalle, jotta heidän elämänlaatunsa ja 

hoitonsa olisi heille tarkoituksen mukaista ja ammattitaitoista.  

○Seurasimme Seniorikylä –hankkeen kehitystä (6/2018). Seniorikylää koskevat asiakirjat 

toimitettu helmikuussa TK hallintoon.  

○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.  
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Lausuntopyynnöt  

 

○Rauman kävelyn edistämisen strategia/ Kävelyn edistämisen loppuraportti Ikäihmisten 

neuvostolta pyydetty lausunto.   

 

Lausunto Rauman kävelyn edistämisstrategia 

- Strategia on kokonaisuudessaan hyvin laadittu ja monipuolinen  

- Mittakaavaltaan Rauma on liian pieni tällaiseen. Raumahan on alueena erikoinen 

kaupunki -> kävelyetäisyydet eivät ole kovin suuria  

- Keskusta/ Vanha Rauma on oivallinen kävelylenkkikohde ikäihmisille. Tori, joka 

on keskeisellä paikalla -> luo mahdollisuudet eri tapahtumien järjestämiseen -> 

erittäin oivallinen alue.  

- Talvisin myös erittäin hyvä ja mukava lenkkireitti ikäihmisille, koska 

Kauppakadulla ja Kuninkaankadulla on katulämmitys. Katulämmityksestä ei 

mitään mainintaa -> tämä tulisi ehdottomasti strategiassa huomioida.  

○Ol niingon gotonas- hyvinvointisuunniltelma ikääntymiseen ja ikääntyneille.  

Lausunto toimitettu 2/2021 Tuuli Lindströmille.  

○Rauman kaupungin kaavoitus pyytänyt lausuntoamme Rauman keskustan osayleiskaavan 

muutos ja päivitys, pohjoisosa, luonnosvaiheesta (YK 002048).  

Lausunto:  

Ikäihmisten neuvoston kanta oli, että Seniorikylä -hanke toteutuisi 

mahdollisimman pian ja neuvoston asiantuntijuus otettaisiin huomioon 

hankkeen toteutuksessa.   

 

Yhteydenotot 

○Omaisen yhteydenotto 17.02.2021 Steniuksen hoivakotien/ Steniuksenkadun 10, 12 ja 14 

liikennejärjestelyistä/reiteistä tulevaisuudessa.  

 

Kannanotto: Ikäihmistenneuvoston edustaja on kysynyt hoivakotien rasiteteistä tontit 

(Steniuksenkatu 10-14): tontit lohkottiin, tehtiin rasitejärjestely rasiteteistä, jotka kiinteistöjen 

haltijoiden yhdessä tulisi toteuttaa.  

Liikennejärjestelyistä Steniuksenkadulle neuvosto tiedustellut asiaa jo aikaisemminkin 

loppusyksystä 2020. Asia jätetty tuolloin tulosalueille hoidettavaksi ja kehotettu omaista 

olemaan yhteydessä liikennejärjestelyistä palautepalveluun, josta hänelle vastattu 

”suunnitelma on vuodelta 2012 ja se on rasitetien suunnitelma, ei katusuunnitelma. Kyse on 
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kiinteistöjen vastuulla olevasta rasitetiestä eli kulkuoikeudesta. Tuo rasite on jo muodostettu 

alueelle kiinteistöjaon ja tonttien lohkomisien yhteydessä.” Näin ollen mikään ei siis ole 

muuttunut, kiinteistöt eivät vain ole toteuttaneet rasitetietänsä Steniuksenkadulle. 

 Kulkuyhteys on huono. Liikenne on lisääntynyt runsaasti -> palvelukoteihin sekä 

WinNovaan myös Kaunisjärven remontin vuoksi (tavaran kuljetukset osittain tätä kautta). 

Yhteydenoton kautta neuvosto saanut kartalle hoivakotien osoitteet, jotka sieltä puuttuneet. 

Opasteasiaan otettu kantaa -> asiaa hoitaa tällä hetkellä vanhuspalvelujen palvelupäällikkö 

Riina Luukinen. 

  

○Lappiin seniorirannekkeeseen Narvin saunan käyttömahdollisuus sekä kuljetuspalveluiden 

parantaminen syrjäisimmille alueille. Asiasta käyty keskustelua, kuljetuspalveluiden 

parantaminen ollut kokouksissamme ykkösagendana.  

○Neuvostolle tulleissa yhteydenotoissa on ollut toiveena esimerkiksi seniorirannekkeen 

käytön monipuolistamista/ laajentamista pikkuhiljaa Rauman alueelle esimerkiksi Lappi ja 

Kodisjoki. Lapin kuntosalin liittämisestä etuun on keskusteltu. Pohdittavana on 

”avainläpykkä”, koska ranneke ei käy Lapin kuntosalin oveen.  Kodisjoella ei valitettavasti 

ole mitään, mitä voisi rannekkeeseen sisällyttää. Kodisjoelta täytyy matkustaa Raumalle 

uimaan tai kuntosalille. Sivukylistä on puhuttu ja rannekkeen käytön monipuolistamisesta ja 

laajentamisesta. Keskustelua on käyty esimerkiksi museokäynneistä.  

 

”Mnuu huki” osallistuva budjetointi: Ikäihmisten neuvosto oli mukana kevät- ja 

syyskaudella Rauman kaupungin osallistuva budjetointikokeilussa. Talousarvioon varattiin 

osallistuvan budjetoinnin kokeilu vuoden 2021 aikana yhteistyönä nuorisovaltuustolle, 

vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle 30 000 euron määrärahana. 

Tavoitteena oli lisätä vuoropuhelua ja intressien yhteensovittamista sekä yhteistyötä 

valittujen kolmen ryhmän ja kaupungin välillä -> suunniteltu toimintamalli, jolla motivoidaan 

asukkaita osallistumaan vuoropuheluun. 

Neuvoston jäsenet jalkautuivat eri puolille Raumaa kuulemaan ikääntyvien kuntalaisten 

ajatuksia 3.-14.6. Länsi-Suomessa Menot –listalla tapaamisaika ja -paikka edeltävänä 

päivänä. 
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TAPAHTUMAT  

○Ikäihmisten Terveysliikuntamessut 13.9. talviharjoitteluhallissa. Heijastinliivejä mesuulla 

jaettiin 70 kpl loput 30 kpl jätettiin ”Kuntotraput” –tapahtumaan. Infopisteellämme oi 

saatavana muun muassa päivitettyä tietoa Seniorirannekkeesta, joka otettiin käyttöön 

vuoden alussa. Ikäihmisten neuvoston oma ständi käytössä ensimmäisen kerran.  

○”Kuntotraput” −tapahtuma 4.10. Lapissa, jolloin vietettiin valtakunnallista 

vanhustenviikkoa. Kattoteemana oli ”Luonto antaa voimaa”. Osallistujamäärä oli 128 hlöä. 

○17.11. Marrastanssit TulesTalolla. Osallistujia vallitsevasta tilanteesta huolimatta 178 hlöä. 

○Keskustelukerho ”Puhellast muinassi” toiminnan aloitus 15.9. Kerho kokoontui Rauman 

pääkirjastossa joka toinen keskiviikko 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11, 8.12. ja 

22.12. 

○Raumlaine Joul –tapahtuma 15.-17.12. yhdeksän palvelukotia ja 430 asukasta muistettu 

joulutervehdyskäynnillä ja pienellä lahjapussilla.  

 

Media 

 

3.3 ja 28.7. Raumalainen lehden Omat jutut –palstalla tekstimme. 

 

6.10. keskiaukeaman kirjoitus Raumalaisessa ”Kuntotraput” –tapahtumasta. 

 

2.12. Rauma –lehdessä kirjoitus Ikäihmisten neuvostosta ja keskustelukerhosta. 

 

Kutsu/ ilmoitus Länsi-Suomessa 4/21 aktivoitumaan hyvän mielen piirroksella 4.5.-24.5.2021. 

Piirroksia tuli melkein 40, joita olemme käyttäneet ilmoituksissamme. 


