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MUISTIO  3/ 2022  

Aika:  2. toukokuuta 2022 klo 13  

Paikka: Pääkirjasto, Alfredinkatu 1, 26100 RAUMA 

   

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  

Raitanen Aatos (vara)  Rauman Kansalliset Seniorit ry  

Koponen Sirpa  Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry 

Leppikorpi Kalle  Kaupunginhallitus 

Leppäkoski Riitta   Rauman Seudun Senioriopettajat ry 

Lindström Tuuli Sosiaali- ja terveystoimiala (ad. 2.5.2022) 

Kovanen Päivi (sijainen) Sosiaali- ja terveystoimiala 

Malmivuori Reijo  Eläkeliiton Rauman yhdistys ry 

Ringbom Sinikka  Rauman Työkyvyttömyyseläkeläiset ry 

Sand Eija   Rauman Eläkkeensaajat ry 

Suonpää Irma  Rauman Rintamaveteraanit ry 

Salonen Irmeli   Lapin Eläkkeensaajat ry 

Laitinen Pirjo  Rauman Seudun Sotaveteraanit ry  

Lakaniemi Marja-Liisa siht. Sosiaali- ja terveystoimiala 

 

Vierailija: Koivuniemi Minna  Eura: Satakati –hanke 

 Vaittinen Sari  Sosiaali- ja terveystoimiala 

 Kumpulainen Arja  Sosiaali- ja terveystoimiala 
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Esityslista: 

1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Hiltunen toivotti kokouksen osallistujat, jäsenet ja vierailijan, tervetul-

leiksi. Todettiin läsnäolijat.  

Pj. Hiltunen ilmoitti suru-uutisen. Neuvoston jäsen (Rauman Seudun Sotaveteraanit 

ry) Seppo Valtonen, oli nukkunut ikiuneen 87 vuoden iässä 14.04.2022. Vietettiin hil-

jainen hetki Sepon muistoa kunnioittaen. Adressi S. Valtosen omaisille toimitettu.   

Edellisen kokouksen muistio 28. maaliskuuta 2022 on hyväksytty sähköisesti. Muistio 

on nähtävillä rauma.fi -> sosiaali- ja terveyspalvelut -> vanhuspalvelut -> Ikäihmisten 

neuvosto.   

 

2. Vierailijat 

 

Satakati –hankkeen projektipäällikkö Minna Koivuniemi ilmoitti (2.5.) olevansa 

estynyt osallistumaan kokoukseemme. Sovitaan vierailu syyskaudelle. 

Kotihoidon etähoivaa tekevä, koordinoiva sairaanhoitaja Sari Vaittinen 

Vaittinen totesi puheenvuoronsa alussa, että kotihoidossa ollaan valmistautumassa 

suureen muutokseen. Teknologia ja digitaalisuus ovat tätä päivää myös ikääntynei-

den keskuudessa. Älykellot mittaavat toimintojamme, digitaalisuus on siis meille jo-

kaiselle jo tuttua.  

Ikäystävällinen Suomi laatusuosituksen tavoitteena on mahdollistaa hyvä ikääntymi-

nen sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Laa-

tusuositus tukee ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta. Tarkoituksena on 

lisätä ja mahdollistaa vapaaehtoistyötä, varmistaa iäkkäiden palvelujen yhdenvertai-

suus, tehokkaampi koordinaatio ja taloudellinen kestävyys, lisätä asumisen ja asuin-

ympäristöjen ikäystävällisyyttä ja nostaa esille suomalaista ikäteknologian kehittä-

mistä ja hyödyntämistä. Kansallisen ikäohjelma vuoteen 2030 tavoitteena on ikäky-

vykäs Suomi. 

Satakati –hankkeen tavoitteena on iäkkään omatoimisuuden lisääminen, kotona asu-
misen ja arjessa pärjäämisen tukeminen teknologian avulla. Hyvinvointiteknologia on 
muun muassa videopuhelut, joihin saa yhdistettyä myös ryhmäpuhelun. Satakati -
hankkeessa on edustus omaishoidosta ja Satakunnan vanhusneuvostosta.  

Raumalla kotihoidon tiimien kanssa on mietitty nykyisistä asiakkaista, kenelle etäoh-
jaus sopii. Videopuhelu mahdollistaa läheisten ja kotihoidon joustavan yhteydenpidon 
kotona asuvan ikäihmisen kanssa videopuheluna. Kotona olevan päätelaite on jatku 



 
 
 

   
 

RAUMAN KAUPUNKI  

Konsernipalvelut 

PL 41, 26101 Rauma 

rauma.fi 

 

IKÄIHMISTEN NEUVOSTO 
 
MUISTIO  
 
VUOSI 2022 

 

vassa valmiudessa ja sen selkeä käyttöliittymä mahdollistaa myös videopuheluyhtey-
den automaattisen avaamisen. Videopuhelu on vaivaton ja turvallinen tapa ottaa yh-
teyttä, jos as:n läheiset asuvat kaukana tai heillä on huoli hänen tilanteestaan tai ko-
tona pärjäämisestään. Videopuhelu lievittää myös ikävää ja turvattomuutta, kun kas-
vokkain tapaamiseen ei muuten olisi mahdollisuutta. Hoitotoimissa etäyhteys on oiva 
väline, esimerkiksi hoitaja soittaa sovittuun aikaan, jolloin asiakas voi mitata veren-
sokerin ja näyttää tuloksen hoitajalle. 

Kotiin asennettujen sensoreiden avulla voidaan seurata as:n liikkumista, aktiivisuutta, 

ravitsemusta yms. Sensorit voidaan asentaa niihin kohteisiin, joissa as. pääasiassa 

asunnossaan liikkuu. Sensori tunnistaa liikkeen, joka kertoo as:n aktiivisuudesta. 

Sensorit keskustelevat keskenään keskusyksikön kautta. Mahdollista on myös asen-

taa ulko-ovelle sensori, joka rekisteröi liikkeen oven avauduttua tai sulkeuduttua. 

Vuodesensori (johdollinen) seuraa yöajan liikehdintää -> saako as. levättyä vai, onko 

hän kovin levoton. Vuodesensorista saadaan tieto, onko as. pitkin päivää sängyssä, 

jos on, voidaan miettiä, onko as:lla liian lamaannuttavia lääkkeitä käytössään. Myös 

omaiset saavat tietoa asiakkaan toiminnasta. Etähoivaan tarvitaan aina asiakkaan 

suostumus (-lomake) + esittely omaisia unohtamatta. 

Kotona sensorien avulla pystytään tuottamaan asiakkaan yöajasta tietoa. 

Rauman kaupungin omaishoidossa on käytössä kaulaan asennettava sensori, josta 

omaishoitajan kännykään on liitetty GPS -paikannin, jossa siis liikkumiseen ”hälytys-

rajat”, jotka tulevat omaishoitajan kännykkään, jos raja ylittyy. Kotihoidossa tällaista 

ei vielä ole käytössä, koska ei ole työntekijää, joka ottaisi hälytyksiä vastaan.  

Satakati -hankkeen aikana kaikki palvelut ovat asiakkaille maksuttomia vuoden 2022 

loppuun asti ja vielä 4 kk sen jälkeen. Laitteita on 25, joista 19 käytössä. 20 laitetta 

tilattu lisää. Iltasoitoille olisi tarvetta ja iltaan on saatu yksi työntekijä lisää. Hankkeen 

tavoite olisi koko Suomi (THL:n alainen hanke, kunta osallistuu 50 %), jolloin käyttäjiä 

olisi 400 - 600. Rauman osuus 3 %. 

Ikääntyneiden palveluiden hyvinvointia edistävät toiminnot palvelupäällikkö 

Arja Kumpulainen ilmoitti esteestä (25.4.).  

 

3. Suvitapahtuma 13.6. Poroholma (kesätapahtuma) 

Työvaliokunnan kokousmuistio 20.4. ja aikataulu ja ohjelmasisältö lähetetty jäsenille 

kokouskutsun liitteenä. Käytiin läpi tapahtuman ohjelmasisältö ja -aikataulu. Hyväk-

syttiin edm. ja 13.5. lyödään ohjelma lukkoon, jonka jälkeen sisältö lähtee viestintään. 

Imoitus/ mainos tapahtumasta 2.6. (ilmoittautumiset ruokailuun ja kuljetuksiin tässä 

lehdessä 8.6. mennessä) ja 9.6. Länsi-Suomessa.  
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Tapahtuman nimeksi oli ehdotettu Rauman kesä Galaasit ja Suvinen jubileeraus Po-

roholmas. Tapahtuman nimen valinta tuotti keskustelua. Suvitapahtuman nimeksi va-

littiin Suvilysti ikäihmisille Poroholmassa. 

Tapahtuman aikataulun läpikäyntiä ja vastuunjakoa. 

Sihteeri yhteydessä 3.5. Toni Järviseen ruokailun järjestämisestä ja hinnasta. Selvi-

tys telttavuokraan liittyvistä seikoista. Välitetään saadut hintatiedot jäsenille.  

T-paidat tapahtumaan tilattu 21.4. XXL –koossa keltaisia 4 kpl ja vaaleansinisiä 4 kpl, 

XL –koossa kelt. 4 kpl ja vaal.sin. 4 kpl, L –koossa kelt. 2 kpl ja vaal.sin. 2 kpl, M –

koossa kelt. 1 kpl ja vaal.sin. 1 kpl. Viestinnältä saatu logot, joita voi paidoissa käyt-

tää.  

 

4. Tiedotettavat asiat 

 

- Tuuli Lindström on irtisanoutunut tehtävästään 2.5.2022 alkaen. Päivi Kovanen hoi-

taa tehtävää, kunnes uusi henkilö saadaan valittua. Viran täyttöprosessi on käynnis-

tynyt. Kovanen hoitaa ikääntyneiden palvelujen johtajan tehtävää tällä tiedolla elo-

kuun loppuun, jolloin uusi viranhaltija on valittuna. 

- Rauman kaupunki järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden kaupungin jouk-

koliikenteen kehittämisestä keskiviikkona 4. toukokuuta klo 17-19 valtuustosalissa. 

- Kauklaisten kylätalolla aloitettu keskustelukerho 12.4. Kylätalon vuokrasummaksi 

sovittu 50 euroa/ kerho, alennusta vuokrasta saimme 50 %. Kahvitarjoilusta vastaa 

kylätoimikunta. 1. kerralla paikalla oli henkilöä 17 kerholaista. Seuraavat kerhot ti 

10.5. ”Unelmien liikuntapäivä” sekä ti 31.5. ”Kesäkauden avajaiset”. Kerhoa jatketaan 

vielä kesäkuulle 7.6. ja 21.6. 

- Kansallista veteraanipäivää 27.4.2022 vietettiin arvokkaita perinteitä kunnioittaen. 

Kello 10 seppelten lasku yhtä aikaa Rauman veteraanikivelle ja Kodisjoen sankari-

haudalle. Tänä vuonna uutena asiana oli Lapin koululla seppeleen lasku koulun vie-

ressä olevalle veteraanikivelle, jonka koululaiset laskivat.  

- Kodisjoen Martat kutsuneet neuvoston jäseniä kertomaan toiminnastamme maanan-

taina 9.5. klo 13 Kodistupa, Kodisjoentie 1453 A, 27310 Kodisjoki (Martat/ Mirja Mat-

tila).  

- saattohoitoasia edistynyt, mukana neuvostosta ovat Ulla Antola ja Anne Koivisto. Ta-

paaminen ollut Haappusten kirkolla. Saattohoitotoiminta on yhteistyötä kotisairaan-

hoidon kanssa. 

-  
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- 13.5. Iso-Hannussa keskustelutilaisuus syksyn tapahtumista neuvoston jäsenille ja 

mukaansa pyytämilleen eläkeläisjärjestöjen jäsenille. Keskusteluun mukaan pyyde-

tään liikemies Riku Räsänen, jonka kanssa yhteistyöstä ja toiminnan laajentamisesta 

suunnitellaan. Sisältönä on ollut esimerkiksi kinoiltapäivät/ ulko-ilmaelokuvat ikäihmi-

sille. Leila Stenfors päätettiin kutsua paikalle. 

Leea Hiltunen (Mieli ry:n kokous Hki) ja M-L Lakaniemi (RAI –vastaavien kokoontu-

minen Merimuseo) estyneet osallistumaan kokoukseen. 

- Osallistuva budjetointi 2022 eteneminen. Valmisteluvaihe oli 2.3.-31.3., ideointivaihe 

oli 30.3.-18.4., johon saatiin 58 ideaa nettiversiona, 3 paperilla. Arviointivaihe on ai-

kavälillä 20.4.-3.5. ja äänestysvaihe 6.5.-20.5. 

3.5. valtuustosalissa osbu –tapaaminen liittyen arviointi- ja äänestysvaiheeseen. Ta-

paamiseen osallistuu Hiltunen, Antola, Malmivuori ja Lakaniemi. Paperiset äänestys-

lomakkeet toimitetaan kirjastoihin 6.5. sihteerin toimesta. 

- Rauman Seudun Sotaveteraanien pj. Ville Pertola ilmoitti 20.4. jäsenvaihdoksesta, 

joka päätetty vuosikokouksessa. Ikäihmisten neuvoston varsinaiseksi jäseneksi tulee 

Pirjo Laitinen, varajäsenen valinta ilmoitetaan myöhemmin. 

- Satakunnan alueellinen seutukunnallinen kirkkopäivä 7. kesäkuuta 2022 Porissa klo 

11 alkaen. 

 

 

5. Muut asiat 

 

- Hiltunen informoi/ tiedusteli Satakunnan vanhusneuvoston huoli-ilmoituslomakkeen 

käyttöönoton tarpeellisuudesta, koska Raumalla on jo oma sähköinen huoli-ilmoitus-

lomake (Metatavu), jonka ihmiset hyvin löytäneet. Uutta, useaan kohteeseen jaettava 

pidetään tämän vuoksi Raumalla tarpeettomana jakaa. Huoli-ilmoituksia tullut vuonna 

2021 475 kappaletta. 

Ulla Koivula pyytänyt neuvostoja toimittamaan vuosittain toimintasuunnitelmat ja –

kertomukset –> asia on hoidettu tahollamme ja lähetetty joka vuosi Koivulalle. Tästä 

olemme saaneet erityiskiitoksen Koivulalta. 
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6. Seuraava kokous 

Maanantai 27.6.2022 klo 13. Päätimme varata ruokailun Vuojoelta. Ruokailu klo 12, 

yhteiskuljetus Kekäleeltä, lähtö Mansikkapaikan pihalta klo 11:20 -> ruokailu klo 12 -

> kokous -> päätöskahvi -> paluu Mansikkapaikkaan.  

 

7. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:17. 

 

 

 

 

Muistion laati 

 

Marja-Liisa Lakaniemi 

sihteeri 


