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MUISTIO 2/ 2022  

  

Aika: 28. maaliskuuta 2022 klo 13 - 15 

Paikka:       Valtuustosali, Kanalinranta 3, 26100 RAUMA 

Läsnä: Hiltunen Leea pj.  Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry  

 Antola Ulla   Eläkeliiton Lapin yhdistys ry  

Grundström Tuomo  Rauman Eläkeläiset ry  

Huuska Otso  Kaupunginvaltuuston pj 

Jokila Keijo Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry  

Jumppanen Seija  Rauman Kansalliset Seniorit ry  

Koponen Sirpa Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry 

Leppikorpi Kalle  Kaupunginhallitus 

Leppäkoski Riitta  Rauman Seudun Senioriopettajat ry 

Lindström Tuuli Sosiaali- ja terveystoimiala § 1-3 

Malmivuori Reijo  Eläkeliiton Rauman yhdistys ry 

Poikela Esko  Kaupunginjohtaja  § 1-2 

Ringbom Sinikka  Rauman Työkyvyttömyyseläkeläiset ry 

Sand Eija   Rauman Eläkkeensaajat ry 

Suonpää Irma  Rauman Rintamaveteraanit ry 

Salonen Irmeli   Lapin Eläkkeensaajat ry 

Valtonen Seppo  Rauman Seudun Sotaveteraanit ry  

Lakaniemi Marja-Liisa siht. Sosiaali- ja terveystoimiala 

 

 
 
1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

- puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnä olevat esittäytyivät seisomaan nousten 

nimenhuudon mukaisesti. 

 

2. Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikelan puheenvuoro 

- aluksi hän kertoi itsestään sekä aikaisemmista kokemuksistaan Rauman 

kaupunkiin liittyen ja toivoi, että häntä lähestytään ”matalalla kynnyksellä” 

- kaupunginjohtajan virassa hän on aloittanut 10.3. -22 

- Raumaa hän piti elinvoimaisena kaupunkina, jossa kaupunkilaisiin on panostettu 

- ”ikäystävällinen ” kompakti kaupunki, miinusta on tullut vain joukkoliikenteen 

osalta 

- Rauman strategiaa suunnitellaan parhaillaan, siinä ei ole erityisesti painotettu 

seniori-ikäluokkaa 

- kaupunki on yhdistysten ja järjestöjen ”kehto”, helppo löytää seuraa ja tekemistä 

- yksinäisyys on terveyden ja hyvinvoinnin suurin riskitekijä 
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- erityiskiitos pienen kaupungin teatterille, jonka tuotannossa on kolme eri 

näytöstä kerralla 

TULEVAA: 

- halutaan matkailun lapsikohteeksi  

- tavoitteena myös muuttovoittoisuus, erityisesti + 60 ikäisille, jotka olisivat 

päiväsaikaan palveluja käyttäviä ja pyörittäisivät palvelusektoria ja 

palveluyrittäjiä sekä käyttäisivät kulttuuripalveluja 

- työpaikkoja sen myötä tarvittaisiin erityisesti hoivatyöhön 

- ikäihmisten ei tulisi säästää vaan kuluttaa omaan hyvinvointiin 

- senioritalo -hanke on valmisteilla, hän ei kannata eristäytynyttä ryhmää 

- seurataan hyvinvointialueen kehittymistä 

-  

3. Ikääntyneiden palvelujen johtajan Tuuli Lindströmin puheenvuoro 

 

- 1.4. Vanhuspalvelut muuttuvat Ikääntyneiden palveluksi eli samansuuntaiseksi 

HYTE-toiminnan kanssa 

- Kaunisjärven muutostyöt etenevät suunnitellusti ja toiminnot voinevat siirtyä 

sinne 1.9. 

- työryhmä suunnittelee siirtoa, hankinta-aikojen pituus voi aiheuttaa haittoja 

- SATAKATI -hanke: kotihoidossa digi-team, jonka toiminnassa nyt 25 asiakasta, 

tavoitteena laajentaa ko. palvelua 

- seuraavaan neuvoston kokoukseen pyritään saamaan digi-team esittely Satakati 

-hankkeesta. Samalla sovittiin seuraavaksi kokouspäiväksi 2.5. 

- Tuuli Lindström on hyvinvointialueen palvelutarvetyöryhmän pj, tavoitteena 

saada valmista 31.5. mennessä 

- hoitajavajaus on tällä hetkellä14 henkilöä, lisäksi huhtikuun alussa työtaistelu-

uhka, jota pyritään siirtämään kahdella viikolla 

KESKUSTELUA em. asioihin liittyen: 

 

- Irma Suonpää esitti kysymyksen Kaunisjärven veteraanivitriineistä, johon 

Huuska ilmoitti niiden jo olevan olemassa 

- Leppikorpi: neuvosto mukaan palvelukokonaisuuden ja Steniuksen alueen 

kehittämiseen 

- terveyspalveluita ja muita kaupungin palveluita pitäisi olla tarjolla 

kauppakeskuksissa eli paikoissa, joissa ihmiset liikkuvat 

- neuvoston tulisi kiinnittää huomiota palveluihin ja kulkemiseen 

- tiedoksi: lasten- ja nuorten toimintaan on varattu budjetissa 60 000€ 

- Kaunisjärven avajaiset: houkutteleva avajaisohjelma ja tarjoilu motivoivat 

osallistumista 

- Sirpa Koponen: neuvostolle tulisi varata ennakkokäynti Kaunisjärvelle, johon 

vastaus: ajankohta pitää sopia Kimmo Salmisen kanssa, huomioidaan talon 

valmistuminen 
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- Riitta Leppäkoski ehdotti kauppakeskuksen tilalle viihtyisää aluetta, johon 

Huuska vastasi: alue on kaavoitettu kauppakeskukseksi ja sille myönnetty 

rakennuslupa on voimassa 3 vuotta, sen lisäksi mahdollisuus 2 jatkovuoteen. 

Lupa peruuntuu, jos rakentaminen peruuntuu 

- keskusteltiin informaation jakamisesta k.o alueeseen liittyen 

- Riitalta myös toive odotuspaikan /-katoksen saamiseksi nykyiselle linja-

autoasemalle 

- Leppikorpi: Harri Lehtonen pitää kutsua syksyllä neuvoston vieraaksi kertomaan 

hyvinvointialueen hallintoon liittyvistä asioista. (mm budjettivastuu, henkilöstön ja 

omaisuuden siirtyminen hyvinvointialueelle)  

- Tuuli Lindström: Ukrainasta tulee myös ikäihmisiä, mukana hoitoa tarvitsevia 

 

4. Tapahtumat ja kerhotoiminnat kevät 2022 

 

- keskustelukerho ”Puhellast muinaissi” toiminta aloitettu 2.3.pääkirjastossa ja 

Kodistuvalla 10.3 

o pääkirjastossa jatkuu joka toinen keskiviikko 30.3. alkaen 

o Kodistuvalle sovittu 14.4. ja 12.5. 

o Kauklaisten kylätalolla aloitetaan sihteerin sovittua 

kokoontumisajankohdat 

o em. kerhoihin toivotaan neuvostosta useamman jäsenen osallistuvan, 

myös eläkeläisyhdistyksistämme   

- kesätapahtuma Poroholmassa  

o Työvaliokunta on valmistellut ohjelmasisältöä. Linja-autokuljetus 

tapahtumaan Lapista ja Kodisjoelta  sekä Savilasta asiakkaille 

maksuttomana. Sihteeri sopii pikaisesti tapaamisen Räsäsen kanssa, 

sovittava tapahtumapäivä ja ohjelman valmistelu yhdessä 

työvaliokunnan kanssa mahdollisimman pian. Asian etenemisestä 

tietoa Kallelle 

o Eija Sand: Rauman Eläkkeensaajilla aloittanut sketsikerho, voivat 

osallistua ohjelmaan 

o kaikkiin järjestöihin ajoissa tiedote, jossa kerrotaan olennaiset asiat 

ohjelmasta ja kuljetuksista 

o juontajaksi ehdotettiin Risto Kuparia 

- yhteistyöstä 

o NuVa ehdottanut tapaamista; onko yhteisiä asioita, mikä olisi 

tapaamisen tarkoitus 

o olennaista keskustelussa, mitä toivomme huomioitavan vuoden 2023 

budjetissa 

o Huuska: vammaisvaltuuston kanssa voisi olla yhteisiä toiveita 

-  

- 27.4. kansallisen veteraanipäivän juhlan informaatio 

o Irma Suonpää: Risto Kupari viranhaltijana veteraanineuvostossa 
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o vuoden valtakunnallinen teema: ”Maamme versoo uutta” 

o seppelten lasku veteraanikivelle ja sankarihaudalle, myös Lapissa ja 

Kodisjoella 

o juhla Nuortentalolla, jonne kuljetus, kahvitus klo 11.30 alkaen 

o lesket ja omaiset pitäisi saada mukaan 

o Raumalla vielä 6 rintamaveteraania 

o OKL:n vuoro käyttää opiskelijoiden perinteinen puheenvuoro 

 

5. Tiedotettavat asiat 

 

- eläkeläisyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen 

työvaliokunnan kanssa valtuustosalissa 24.3.22 

o muistio tapaamisesta on jaettu neuvoston jäsenille sähköposteihin ja 

eläkeläisyhdistyksille 

- osallistava budjetointi eli Osbu 

o rahanjako on päätetty 2.3. yhdessä päätettäviin toteutuksiin on 

käytettävissä 30 000 euroa. 

o aiemmin neuvostolle osoitettu 10 000 euroa on erillinen määräraha, 

mikä ei liity osbuun 

o kaikkiin kirjastoihin tulee paperilomakkeita ehdotuksia varten 

- Satakunnan vanhusneuvosto perunut palvelujen saatavuutta koskevan 

kyselyn 

- Maikki ja Leea vastanneet 22.3. Satakuntaan asetettavaa vanhusneuvostoa 

koskevaan kyselyyn: kattavuus ja vaikuttavuus tulee taata 

- neuvosto jakoi kuusi 50 euron lahjakorttia vähävaraisille huoli-ilmoitusten 

kautta ilmaantuneille ystävänpäivänä 14.2.22 

- Lapin Eläkkeensaajat ovat nimenneet neuvoston varsinaiseksi jäseneksi 

Irmeli Salosen ja hänen varalleen Anne Koiviston 

- HYTETU -työryhmässä Leea ja Maikki mukana laatimassa 

hyvinvointikertomusta. Työryhmä kokoontuu 29.3., kertomus esitellään 

neuvoston seuraavassa kokouksessa. 

 

6. Muut asiat 

 

- seuraavaan Rauma-lehteen Seija Jumppanen on kirjoittanut päihteiden 

käyttöön liittyvän kolumnin, lähetetty 4.3 viestintään. 

- 11.3. on jätetty kuljetuspalvelujen kehittämistä koskevat kommentit 

kirjaamoon välitettäväksi kaupunginjohtajalle ja liikennesuunnittelija Julius 

Tavastille 

- Leppikorpi muistutti neuvostoa talousarvioon esitettävistä konkreettisista 

ehdotuksista ja aikataulusta, nostot esitettävä heti Poroholman tapahtuman 

jälkeen  

- aloitteet jäävät usein pitkäksi aikaa vastaamatta 
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- saattohoidon yhteistyö kotisairaalan kanssa alkamassa 

o yhteyshenkilömme on Anne Koivisto, Ulla Antola toinen osallistuja 

o Leppikorven huomautus välitettäväksi: vainajan siirto sairaalamäellä 

tulee järjestää erikseen muusta liikenteestä  

 

7. Seuraava kokous:   

- 2.5. klo 13 

 

8. Kokouksen päättäminen  

 

- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15 

 

 

    Muistion laati   Ulla Antola 


