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MUISTIO  4/ 2022  

Aika:  27. kesäkuuta 2022 klo 12 

Paikka: Välimaan perinnetorppa, Tarvolantie 39, Eurajoki 

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  

Uusi-Pietilä Matti  Toimihenkilöt Pro ry 

Jumppanen Seija  Rauman Kansalliset Seniorit ry  

Koponen Sirpa  Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry 

Leppikorpi Kalle  Kaupunginhallitus 

Leppäkoski Riitta   Rauman Seudun Senioriopettajat ry 

Kovanen Päivi (vs.) 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 
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Esityslista: 

1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Kokouksen avauksen yhteydessä varapj. Ulla Antola kertoi Välimaan torpan histori-

asta, jonka jälkeen pj. Leea Hiltunen toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi. To-

dettiin läsnäolijat.  

Edellisen kokouksen muistio 2. päivä toukokuuta 2022 on hyväksytty sähköisesti. 

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

Ikäihmisten neuvosto.   

Jaettiin jäsenille esityslistat ja neuvoston budjetti 2022, jota muutetaan lopullisten 

laskujen saavuttua.  

 

2. Suvilysti 13.6. Poroholmassa 

 työvaliokunta kokoontui 19.6. tapahtuman budjetin ja palautteiden merkeissä. 

Todettiin merkittävä vapaaehtoistyön merkitys tapahtuman onnistumisessa, 

josta iso kiitos jäsenille. Alustavaa mietintää jo ollut tapahtuman toteuttamiseksi 

ensi vuonna, jolloin tapahtumapaikkana olisi, joko kaupungintalon piha tai Poro-

holma. Ruokailu Frescon kautta (kaupungintalon ravintolan uusi yrittäjä). Seu-

raavaa tapahtumaa tullaan kehittämään mahdollisimman toimivaksi. Jätettiin 

asia työvaliokunnalle valmisteltavaksi ja neuvoston jäsenille esiteltäväksi syk-

syllä (syyskokouksen jälkeen tapahtumapaikan varaus). 

 todettiin, että tapahtuma oli viiden tähden suoritus. Koko tapahtuma saanut pal-

jon kiitosta osallistujilta ja palaute tapahtumasta on ollut pääasiassa positiivista. 

Negatiivista palautetta on tullut kuljetuksista (kuljetus myös Vermuntila, Kula-

maa, Kortela) ja ruokailun toteuttamisesta. Kahvitus sujui jouhevasti.  

 Järvisen kanssa yhteistyö sujui hyvin. 

 Leppikorven läsnäolo neuvostomme toiminnassa tärkeä. 

 

3. Syksy 2022 

 kerhotoiminnat pääkirjasto ja Kauklaisten kylätalo: kerhomainokset + aikataulu 

lähetetty jäsenille liitteenä -> jäsenet ilmoittavat varaamansa ajat s-postilla sih-

teerille. Seija Jumppanen lupautunut toiseksi vetäjäksi pääkirjastoon ja Ulla An-

tola Kauklaisten kylätalon vetäjäksi syyskaudeksi. 

  



 
 
 

   
 

RAUMAN KAUPUNKI  

Konsernipalvelut 

PL 41, 26101 Rauma 

rauma.fi 

 

IKÄIHMISTEN NEUVOSTO 
 
MUISTIO  
 
VUOSI 2022 

 Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen tutustumiskierrokset ikäihmisille. Asian val-

mistelu jätettiin työvaliokunnalle ajatuksella, että 10.10.2022 järjestetään tapah-

tuma, jossa hyvinvointikeskusta ja sen toimintaa esitellään arkkitehti Leena 

Joki-Korpelaan ja neuvoston jäsenten johdolla (KJ hvk:n juhlasali varattu). Sovi-

taan jatkosuunnitelmaa varten tapaaminen syyskuun aikana, jossa mukana työ-

valiokunta ja L. Joki-Korpela.  

Pyydetään uutta 1.9. virassaan aloittavaa ikääntyneiden palvelujen johtaja Riina 

Luukista mukaan tapahtumaan 10.10. Ehdotettu puhallinorkesteria esiintymään, 

otetaan yhteys Risto Kupariin työvaliokunnan kokouksen jälkeen. 

 järjestetään yhteistyönä vammaisneuvoston kanssa Marrastanssit KJ hvk:n juh-

lasalissa, päivämäärä ei ole lyöty lukkoon. Kutsutaan vammaisneuvoston jäse-

niä mukaan ensimmäiseen syyskokoukseen 6.9., jossa asiaa mietitään. 

 Perinteinen joulutervehdys palvelukoteihin vko:lla 51. Sihteeri yhteydessä pal-

velukoteihin marraskuussa vkolla 47. Työvaliokunta suunnittelee ohjelman. Yh-

teys hanuristi Kaukkilaan.  

 joululaulutilaisuus yhdessä seurakunnan kanssa. Yhteys Rauman seurakunnan 

tapahtumien organisointiin, sihteeri ottaa yhteyttä vkolla 26. yhteyshenkilöön/ 

järjestäjään. Pyydetään mukaan seurakunnan päiväkuoroa, jota johtaa Kati Yr-

jölä/ Sinikka Ringbom tiedustelee.  

 

4. HVA:n vaikuttamistoimielimeen nimettävä jäsen ja varajäsen 

 HVA:n aluehallituksen lähettämä pyyntö kuntiin nimetä jäsenet + varajäsenet 

26.8. mennessä. Kaupungin joryssa asiaa käsitelty 13.6. ja päädytty siihen, että 

Rauman esittämät jäsenet + varajäsenet edustavat kunkin toimielimen kohde-

ryhmää/ jäsenistöä, ei kunnan palkkalistoilla olevaa henkilöstöä. 

Esitetään HVA:n vaikuttamistoimielimeen jäseneksi Leea Hiltunen ja varajäse-

neksi Ulla Antola. Esitys välitetty/ ilmoitettu 27.6. toimialajohtaja Sari Salo/ Rau-

man kaupunki konsernipalvelut sari.salo@rauma.fi 

 

5. Muut asiat 

Talousarvio laadittavaksi ja toimitettavaksi Leppikorvelle syyskuun loppuun men-

nessä 2022. Työvaliokunta laatii talousarvion syyskuun 6. päivä kokoukseen hyväk-

syttäväksi. 

 

6. Seuraava kokous 

Syyskauden 1. kokous syyskuun 6. päivä klo 13 KJVK kokoushuone (varattu), 2. 

kokous joulukuun 14. päivä klo 13 KJVK kokoushuone (varattu). Työvaliokunnan 

kokous sovitaan erikseen sihteerin yhteydenoton myötä. 

mailto:sari.salo@rauma.fi
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Kutsutaan 6.9. kokoukseen mukaan vammaisneuvoston jäseniä sekä liikennesuun-

nittelija Julius Tavasti kuulemaan ajatuksia julkisen liikenteen toteuttamiseksi Rau-

malla. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:21. 

 

Muistion laati 

Marja-Liisa Lakaniemi 

sihteeri 


