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MUISTIO  1/ 2022  

  

Aika:  10. helmikuuta 2022 klo 13  

 

Paikka: Teams -etäyhteys  

 

Läsnä: Hiltunen Leea pj.  Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry  

 Antola Ulla   Eläkeliiton Lapin yhdistys ry  

Grundström Tuomo  Rauman Eläkeläiset ry  

Jokila Keijo Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry  

Jumppanen Seija  Rauman Kansalliset Seniorit ry (puhelu) 

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 

Suonpää Irma  Rauman Rintamaveteraanit ry 

Toivonen Orvokki  Lapin Eläkkeensaajat ry (ad. 4.2.2022) 

Salonen Irmeli (vara)  Lapin Eläkkeensaajat ry 

Valtonen Seppo  Rauman Seudun Sotaveteraanit ry  

Lakaniemi Marja-Liisa siht. Sosiaali- ja terveystoimiala 
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Esityslista: 

  

1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Hiltunen toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi. Todettiin läsnä-
olijat.  

Lapin Eläkkeensaajat ry:n jäsen Orvokki Toivonen on menehtynyt pitkäaikaiseen sai-
rauteen. Vietettiin hiljainen hetki Orvokin muistolle. Orvokin omaisille postitettu ad-
ressi 10.2. Orvokin siunaustilaisuuteen 18.2. osallistuvat neuvoston edustajina Ulla 
Antola sekä Irmeli Salonen.  

Lapin Eläkkeensaajat tulevat valitsemaan Toivosen tilalle edustajajäsenen ja hänelle 
varajäsenen kevätkokouksessaan 3/2022. Siihen asti varajäsenenä jatkaa Irmeli Sa-
lonen.  

Edellisen kokouksen muistio 9. joulukuuta 2021 on hyväksytty sähköisesti. Muistio 
on nähtävillä rauma.fi -> sosiaali- ja terveyspalvelut -> vanhuspalvelut -> Ikäihmisten 
neuvosto.   

  

2. Ikääntyneiden palveluiden johtaja Tuuli Lindströmin puheenvuoro 

 

Lindströmin ammattinimike muuttunut vuoden 2022 alussa ikääntyneiden palveluiden 
johtajaksi, kuten myös vanhuspalvelut muuttuivat ikääntyneiden palveluiksi.  
 
○ keskustelua aiheuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä koskeva rokote-
pakko; valtaosalla henkilöstöä rokotesuoja on. Tehtäviä on saatu sisäisillä järjeste-
lyillä hoidettua ja ensisijainen tavoite on, että korvaavaa työtä tulisi löytyä rokottamat-
tomille. Varahenkilöstöä koordinoiva ylihoitaja Outi Arvela vastaa tästä asiasta. Ris-
kiryhmien kanssa työskentelevien tulee noudattaa tartuntatautilain väliaikaista muu-
tosta, joka tuli voimaan 1.2.2022. Se velvoittaa hoitajia suojaamaan potilaitaan ko-
ronatartunnalta rokottautumalla. 
 
○ RAI - mittariston käyttöönotosta Satakunnassa. Kuntien on aloitettava RAI –järjes-
telmän käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023. Satakunta koordinoinut 
omat RAI -koordinaattorinsa ja -yhdyshenkilönsä. RAI ”Ikääntyneiden palveluiden tar-
peen ja hoidon arviointiväline” ei puhuta vain mittarista, vaan tämä on yksi keino 
tuoda asiakkaan ääni kuuluviin. Kyseessä on tasapuolista arviointia muun muassa 
asiakkaan toimintakyvystä ja hoidon tarpeesta.  
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○ Rauman kaupunki osallistuu kansainväliseen hoiva-alan osaajatuontiin, jossa Eura 
on vetovastuussa. Hoitajapulan vähentämiseksi kaksi espanjalaista hoiva-avustajaa 
tulossa Raumalle, toinen tehostettuun palveluasumiseen ja toinen kotihoitoon. Hake-
muksia oli tullut paljon, yli 700, joista Raumalle hakemuksia tuli 70. Näin Raumaa 
tehdään tunnetuksi Euroopan kartalla.  

○ koronatilanne; henkilöstöä ollut paljon sairaana myös altistuneita ollut paljon. Päi-

väkeskus aloitti jälleen toimintansa 8.2. Tilannetta helpottaa se, että toimintatavat on 
nyt opittu ja, kun uusi tartunta-aalto tulee, tiedetään, että se myös menee. Tilanteen 
ymmärtäminen on tuonut henkilöstölle helpotusta jaksaa kuormittavissakin tilan-
teissa. Valoisampaan suuntaan olemme siis menossa.  

3. Kerhotoiminta ja tapahtumat kevät 2022 

- keskustelukerho ”Puhellast muinassi” tammi- ja helmikuulta peruttu vallitsevan ko-
ronatilanteen vuoksi. Toteutetaan kerhot jatkossa suunnitellusti parittomina viikkoina 
keskiviikkoisin 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6. ja 22.6. Päätettiin jat-
kaa kerhotoimintaa kesäkuun 22.6. asti. Kirjastosta tila varattu ja Cafe Käpälästä tar-
joilu. 

HYTETU –palaverissa 1.2.2022 käytiin keskustelua kerhotoiminnastamme. Kirjasto-
palveluiden johtaja Hara Karri viestitti, että tiloja saa varata useamminkin, jos ko-
emme tarvetta kerhotoiminnan lisäämiseen/ laajentamiseen.  

Kerhotoiminnan laajentaminen Lappiin ja Kodisjoelle. Kodisjoella Kodistuvan tila-
vuokraa kysytty ja tarjous saatu talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känältä. Vuokra 
hyväksyttiin 60,50 euroa/ tilaisuus (sis. alv 9%, joka on 50 % heidän hinnastonsa 
mukaisesta hinnasta). Känälle on ilmoitettu tarjouksen hyväksyminen. Kerhon aloi-
tuspäivämäärä maaliskuussa päätetään työvaliokunnan kokouksessa 22. helmi-
kuuta.  

- Ystäväpäivätanssit 14.2. peruttu -> ajankohdan muuttaminen kesätapahtumaksi, kui-
tenkin ennen juhannusta. Kalle Leppikorpi keskustelee tapahtuman toteutuksesta 
Riku Räsäsen kanssa. Tapahtuma järjestettäisiin Poroholmassa Suvilyst –tapahtu-
man tyyppisesti. Linja-autokuljetus tapahtumaan Lapista ja Kodisjoelta sekä Savi-
lasta asiakkaille maksuttomana. Leppikorpi ehdotti myös virkistyspäivää maauima-
laan kesälle 2023 Ikäihmisten neuvoston järjestettäväksi. 
 

- eläkeläisyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 24.3. työvaliokunnan 
kanssa yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Valtuustosali on varattu. Kutsu 
ja asialista toimitetaan myöhemmin, ennakkotieto asiasta välitetty 11.2.2022 asian-
omaisille. 
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- Kansallista veteraanipäivää vietetään 27.4.2022. Yhteistyöstä rintamaveteraanien 
perinneyhdistyksen kanssa keskusteltu jo aikaisemminkin. Sihteeri tiedustellut 4.2. 
museo- ja kulttuurijohtaja Risto Kuparilta mahdollista yhteistyötä Ikäihmisten neuvos-
ton kanssa ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 
Päätetiin osallistua veteraanipäivän jumalanpalvelukseen 27.4., jonka jälkeen kahvi-
tilaisuus seurakuntatalolla koronaturvallisesti. Neuvoston jäsenet apukäsiksi kirkkoon 
ja seurakuntatalolle. Kahvitilaisuuden ohjelmasisältöön liittyen pyydämme R. Kuparia 
mukaan työvaliokunnan kokoukseen 22.2.22. Ehdotuksena ohjelmaksi jäseniltä tuli 
muun muassa musiikkiopiston nuorten esiintyminen kahvitilaisuudessa sekä kaupun-
ginjohtaja ja kirkkoherran tervehdyssanat.  Toivottiin linja-autokuljetusta Lapista ja 
Kodisjoelta. Veteraaneja on vähän, tämän vuoksi kutsulistalla olisi sekä puolisot että 
veteraanien lapset. Näin tärkeä perinne säilyisi.  
 
 

4. Tiedotettavat asiat 

Seuraavat asiakirjat hyväksytty sähköpostikokouksessa 21.1.2022 ja ne on siirretty 
rauma.fi –sivulle: 

- toimintasääntö 2021-2024 

- toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

- toimintasuunnitelma korvamerkitty 10 000 euroa vuodelle 2022 

- toimintakertomus 2021  

- Raumlainen joul –kierros palvelukoteihin onnistui suunnitellusti. Tarkoitus jatkaa 
perinteisenä joulukiertueena. 

- päätetiin jakaa kuusi 50 euron lahjakorttia vähävaraisille/ huoli-ilmoitusten kautta 
ilmaantuneille, ahdinkoon joutuneille henkilöille (esimerkiksi pitkä sairaalajakso 
tms. yllättävä elämäntilanne taustalla) S-ryhmän liikkeisiin. Puheenjohtaja ja sih-
teeri jakavat lahjakortit kuudelle valitulle henkilöille 14.2.22 ystävänpäivänä. 

- Rauman kaupunki on mukana oikeusministeriön Vapaa! -Fri! -hankkeessa, jonka 
tarkoituksena on vapaaehtoistoiminnan aseman vakiinnuttaminen ikääntyvässä 
yhteiskunnassa. Hankkeen yleisenä tavoitteena on selvittää vapaaehtoistoimin-
nan tietopohjaa, kehittää ratkaisuja ja malleja vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi 
ja sen houkuttelevuuden lisäämiseksi.  Kaupunkikehityksen edustajina Satu Saa-
rinen, Camilla Pihlman, Kristiina Kuusio, Mirja Kotiranta sekä Sote:n edustajina 
Marja-Liisa Lakaniemi ja Tanja Hakulinen.  

- puheenjohtaja ja sihteeri mukana HYTETU Ikäihmisten työryhmätimantissa. En-
simmäinen Teams –tapaaminen oli 1.2. Kyseessä Rauman kaupungin hyvinvoin-
nin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmä, johon kuuluu edustajia eri 
organisaatioista. Perustuu Hyvinvointikertomukseen 2021, johon sisältyy hyvin 
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vointi-indikaattoreiden analysointi ja tulkinta sekä niihin liittyvien ilmiöiden tarkas-
telu. Kristiina Kuusiota toivottiin vierailijaksi kokoukseemme kertomaan, mistä on 
kyse. 

- Ikäihmisten neuvosto on edelleen mukana osallistuva budjetointi 2022 valmiste-
lussa ja toteutuksessa. Sihteeri osallistuu ensimmäiseen kokoukseen 2.3.2022. 

- ilmoitus osallistumisesta yksinäisyystapahtumaan 16.2.2022 klo 12–15 lähetetty 
jäsenille 28.1. Myös etänä mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Porin Seurakun-
takeskus 16.2.2022 klo 12-15. Mahdollisuus osallistua myös etänä. Kaikille avoin 
ja maksuton tilaisuus. Ennakkoilmoittautuminen 11.2 mennessä.  
 

- Satakunnan vanhusneuvosto päätti jatkaa 4.2. kokouksessaan hoitoon pääsemi-
seen liittyvien kommenttien keräämistä koskien ikääntyneiden palvelujen saata-
vuutta ja palvelutarvetta kunnassa. 7.2. Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri 
Ulla Koivula pyytänyt kuntien vanhusneuvostoja laatimaan ja palauttamaan koos-
teen 13. huhtikuuta mennessä. Tiedot toimitetaan sen jälkeen edelleen hyvinvoin-
tialueen valmisteluun. Asia otetaan käsittelyyn työvaliokunnassa 22.2. 
 

- Satakunnan vanhusneuvosto 4.2.200 käynnistänyt yhteistyön kehittämisen Sa-
taNuvan (Satakunnan nuorisovaltuusto) kanssa pohtien yhteistyön kohteita ja yh-
teisen tapaamisen teemoja. Tavoitteena on tiedottaa yhteistyömahdollisuuksista 
kuntiin. 

- Satakunnan vanhusneuvosto on valmistellut huoli-ilmoitus esitettä ”Huolettaako 
ikääntyneen hyvinvointi – voit tehdä huoli-ilmoituksen”. Esitteitä on tarkoitus jakaa 
kuntiin yleistä jakelua varten.  

 

5. Muut asiat 

- 10.1.2022 Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri Ulla Koivula välitti positiivinen 
viestin pj:lle ja sihteerille.  Maakuntakierroksellaan Satakunnan vanhusneuvoston 
jäsenet todenneet, miten tehokas ja keskusteleva neuvostomme on, joten van-
husneuvoston pientyöryhmä päätyi valitsemaan Rauman esittelemään omaa neu-
voston toimintaa 19.1.2022 työseminaarissa. Esitelmä antoi monelle vanhusneu-
vostolle merkittävää tietoa siitä, miten monipuolisesti vanhusneuvosto voi olla asi-
oiden ytimessä ja viedä niitä eteenpäin.  

Keskustelussa ilmeni muistioiden selkeäsanaisuuden merkitys.  

Muuta seminaarin antia: 

Hankekoordinaattori Taina Kilpeläinen esitteli 4/2023 käyttöön otettavaa RAI ar-
viointivälinettä (PowerPoint lähetetty jäsenille).  

Satakunnan vanhusneuvoston sihteerin Ulla Koivulan esitys sisälsi hyviä käytän-
töjä vanhusneuvoston toiminnassa (PowerPoint lähetetty jäsenille). 
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Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvostolta viesti ”vammaisjärjestön mukaantulo 
on rikastuttanut heidän toimintaansa, jonka seurauksena synnyttänyt yhteistyö-
pintoja. Myös tiedottaminen on heille tärkeä asia ja siitä puhutaan paljon. Jäsenille 
jaetaan kirjoitusvuoroja kokouksissa, joita julkaistaan Merikarvia-lehdessä. Tie-
dottamisen ajatuksena on ilmoittaa ajankohtaisista asioista ja haastaa kuntalaisia. 
Kaikilla tietoa kaipaavilla ei ole digitaalisia mahdollisuuksia, joten tiedottamista pi-
tää koko ajan miettiä. Lisäksi jäsenet kokevat, että neuvoston toiminnan elävöit-
täminen on tärkeää. On hyvä, jos yhteistyö toimii neuvoston sisällä.   

Puheenjohtaja Aro-Heinilä totesi, että jokainen neuvosto/ alue päättää itse, millä 
nimellä toimitaan. Kuntalain ja hyvinvointialuetta koskevan lainsäädännön reuna-
ehdot tulee kuitenkin täyttyä. Eurajoelta tiedusteltiin, miksi meillä Ikäihmisten neu-
vosto. Käytiin keskustelua nimiperusteesta. 

Huoli: koronan loppuessa tulee huolehtia siitä, että kotiin jääneet saadaan jälleen 
liikkeelle. Raumalaisten esityksessä hyvää toiminnan jalkauttaminen, järjestetään 
tilaisuuksia eri alueilla. Honkajoki liittyi Kankaanpäähän, joten tilaisuuksia pidet-
tävä myös Honkajoella (30 km välimatka). Kuljetuspalvelut ja niiden järjestäminen 
puheenaiheena useassa kunnassa.  

Palvelutarve kasvaa, kun oletettu keskimääräinen elinikä on nousussa, jolloin pal-
velutarve tulee tunnistaa niin kunnissa kuin kaupungeissa.  

Keskustelua herätti kuntien vanhusneuvostojen rooli suhteessa hyvinvointialuee-
seen ja kaupungin organisaatioihin. Yhteistyötä tarvitaan, kuntien ja hyvinvointi-
alueen toimijoiden kanssa. Kuntakohtaiset vanhusneuvostot jäävät kuntiin ja nii-
den toiminnan kautta yhteys aluetasolle. Eri kuntien neuvostojen yhteistyö koros-
tui keskustelussa.” 

 

- Satakunnan päihdekysely, jonka tulevaisuuden sote-keskus-hanke koordinoi 
syyskuussa 2021 koko maakuntaa koskien. Yhteenveto lähetetty jäsenille tutus-
tuttavaksi. Nyt olisi erittäin tärkeää löytää toimenpiteet, millä ikääntyneiden päih-
teiden käyttöön ja rahapelaamiseen voisi ennakoivasti puuttua. Päihdetilanneky-
selyn vastaukset 2021 lähetetty jäsenille.  

Tuuli Lindström totesi, että päihdekäyttöongelmat lisääntyneet ikääntyvien kes-
kuudessa. Pilke –ryhmät ovat hyvä ja esimerkillinen toimintamalli päihdeongel-
maisille ikääntyville. Tämän tyyppisten ryhmien hyödyntäminen ko. ongelman rat-
kaisuna yksi vaihtoehto. 

Neuvostolta pyydetty Rauma –lehteen laadittavaksi teksti aiheesta. Lehti ilmestyy 
6.5.  

 
- Kuljetuspalvelut ja niiden saatavuus nousi jälleen keskustelussa huolena esille. 

Kuljetuspalveluiden toimivuus vaikuttaa myös hoidon saatavuuteen, kysymys on 
esimerkiksi Kela –taksin saatavuudesta.  
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Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorven puheenvuoro 

 
Leppikorpi kertoi kuljetuspalvelusta seuraavaa: palvelulinjojen määrää tullaan 
kasvattamaan ja tyhjien autojen määrä laskemaan. Kuljetuspalvelujen parantami-
sen tavoitteena on, että eri vuorokauden aikoina ikäihmisillä olisi mahdollisuus 
osallistua muun muassa kansalaisopiston toimintojen, kulttuurin, liikunnan yms. 
pariin. Lisäksi Leppikorpi esitti Ikäihmisten neuvoston tehtäväksi ja huomioita-
vaksi seuraavia tärkeitä asioita:  
  
○ suunnitella toimintaa Kaunisjärven hyvinvointikeskukseen sen valmistuttua, 
jotta hyvinvointikeskuksen palvelukokonaisuus tulisi yleisölle tutuksi ja hyvin esiin.  
○ edelleen neuvostolle pohdittavaksi ja eteenpäin vietäväksi tulevaan talousarvi-
oon Steniuksen alueen kulkuväylät helppokulkuisemmiksi ja yleensä koko Kau-
nisjärven alueen muutostyöt.  
○ Karin kampus nousee, mietintään sisällölliset tärkeät seikat, joita kampus tulisi 
sisältää.  
○ Senioripassin laajentaminen kulttuurin, kuljetuksen ja liikunnan pariin.  
○ Maauimalan hyödyntäminen tapahtumia järjestettäessä ikäihmisille.  
○ Raumlainen joul –teemaan panostaminen.  
○ Leppikorpi korosti ikäihmisten edunvalvonnan merkitystä.  

 
 

6. Seuraava kokous 

Seuraava kokous maanantaina 28. päivä maaliskuuta valtuustosali. Vieraana Rau-
man kaupunginjohtaja Esko Poikela, Rauman kaupungin liikennesuunnittelija Julius 
Tavasti sekä liikemies Riku Räsänen.  

Työvaliokunta kokoontuu 22.2. klo 13 pääkirjaston kokoushuoneessa.  

 
7. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:44. 
 
 
 
Muistion laati 

 

Marja-Liisa Lakaniemi 

sihteeri 


