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MUISTIO  5/ 2022  

Aika:  6. syyskuuta 2022 klo 13 

Paikka: Kaunisjärven hyvinvointikeskus kokoustila Arja, Steniuksenkatu 4, 
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  

Koponen Sirpa  Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry 

Leppikorpi Kalle Kaupunginhallitus (saapui klo 13:10, poistui klo 14:15) 

Leppäkoski Riitta   Rauman Seudun Senioriopettajat ry 

Luukinen Riina  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 

 

Vierailijat  

Tavasti Julius  Rauman kaupungin kuljetuspalvelut (saapui klo 

13:20, poistui klo 14) 

Ellä Helinä   Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry  

Iso-Pärnä Matti   Rauman Seudun CP-yhdistys ry pj. 

Savila Tanja  Sosiaali- ja terveystoimiala 
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Esityslista: 

 

1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Puheenjohtaja Hiltunen toivotti kokouksen jäsenet ja vierailijat tervetulleiksi. Vieraili-
joina Rauman kaupungin liikennesuunnittelija Julius Tavasti sekä vammaisneuvoston 
jäsenet Helinä Ellä Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry:stä ja Matti Iso-
Pärnä Rauman Seudun CP-yhdistys ry:stä. Todettiin läsnäolijat.  

Edellisen kokouksen muistio 27. päivä kesäkuuta 2022 sekä työvaliokunnan muistio 
8. päivä elokuuta 2022 on hyväksytty sähköisesti. Neuvoston muistio on nähtävillä 
rauma.fi -> sosiaali- ja terveyspalvelut -> vanhuspalvelut -> Ikäihmisten neuvosto.   

Jaettiin jäsenille esityslistat ja työvaliokunnan laatima talousarvioehdotus vuodelle 
2023.   

 

2. Vierailijat 
 
Julius Tavasti kertoi Rauman kaupungin joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmasta. 

Rauman kaupungin joukkoliikenne tulee uudistumaan 1.1.2023 merkittävästi. Rau-
man kaupunginhallitus valitsi kaupungin joukkoliikenteen liikennöitsijäksi LS−Liiken-
nelinjat Oy:n. Sopimuskausi alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.5.2026, jatkosopimus on 
mahdollinen. 

Kuljetuspalvelutaso tulee vahvistumaan ja liikennepalvelut lisääntyvät eli linjat ja reitit 
uudistuvat. Palvelutaseen nosto tulee kaksinkertaistumaan nykyiseen verrattuna. Ko-
konaiskuva on se, että yhteydet tulevat suuresti paranemaan. Citylinja 2 tulee ole-
maan laajempi kuin Citylinja 4. Linja 2 ajaa arkisin 0,5 h välein aamusta iltaan Savila-
Stenius-Lajo-Sinisaari ja toinen linja ajaa vastaavasti vastakkaiseen suuntaan. Uusi 
linja Savila – Eteläkatu –Lensunkatu –Tarvola – päätepysäkkinä Lähdepelto.  
Kokouksen aikana tiedustelu, miksi linja ei aja Monnaan asti. Monna on monelle 
ikäihmiselle paikka, jossa usein käydään.  
 
Neuvoston lausunto 10. maaliskuuta 2022 on huomioitu kuljetuspalvelujen kehittä-
missuunnitelmaa laadittaessa muun muassa kaluston uusimisena, ajovuorojen lisää-
misenä, joissa on huomioitu myös ilta- ja viikonloppuliikenne. 

Palveluliikenne, joka on kutsuohjattua, kaikille avointa joukkoliikennettä, tulee jatku-
maan. 
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Liikennettä ajetaan klo 8-16 välisenä aikana arkisin maanantaista perjantaihin kes-
kustan ja lähialueen kutsuliikenteenä. Itäinen alue (kuten Lappi); palveluliikenne ei 
sovellu palvelualueen laajentamiseen tällä hetkellä. Koulukyyditys mahdollisesti hyö-
dynnettäväksi keskipäivän tyhjään aikaan.  

Pysäkit tulevat uudistumaan aikatauluista kertovina digitaalisina näyttötauluina, tek-
niikka tulee uusiutumaan kautta linjan.  

Linja-autoasemalle on saatu uusi Citylinja.  

Lipputuotteet tulevat uudistumaan, pohja olemassa, jota tullaan hyödyntämään. 

Ajankohtainen asia, joka tullaan esittämään joukkoliikenteen kehittämissuunnitel-
massa; ilmaisryhmien huomioiminen (ikäihmiset + apuvälineet, lapset + vaunut/ las-
tenrattaat, vammaiskortilla mahdollisesti ilmainen kulku). 

Ehdotus kokouksen aikana; reitit ja liikenneaikataulut nähtäväksi/ viestinnän paran-
tamiseksi sekä Rauma-lehteen että Raumalaiseen (koska kaikki ikäihmiset eivät net-
tiä käytä). Kutsutaksi kylille toivottavaa.  
 

Helinä Ellä: Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry:n hallituksen jäsen sekä 
tapahtumavastaava että vammaisneuvoston jäsen. Lisäksi Ellä toimii Aivoliiton koke-
mustoimijana ja häntä voi pyytää eri tapahtumiin mukaan (ainoa Raumalla).  

Rauman Allergia- ja Astmayhdistys ry tuottaa Raumalle luennoitsijoita ja tilaisuudet 
ovat kaikille maksuttomia ja avoimia (muun muassa maaliskuussa -23 on tulossa eri-
koislääkäri luennoimaan). Ellä tiedottaa jatkossa luennoista Ikäihmisten neuvoston 
jäseniä sihteerin kautta. 20.9. klo 16.30-17.45 Ellä luennoi ”Elämää Atooppisen ihon 
kanssa” ja Aivoliiton kokemustoimijan selviytymistarinan (luennolla kahvitauko). 

Ellä uskoo siihen, että vammaisneuvoston ja Ikäihmisten neuvoston yhteistyöstä tu-
lee mielenkiintoinen ja antoisa.  

 

Matti Iso-Pärnä: Rauman Seudun CP-yhdistys ry:n puheenjohtaja ja vammaisneu-
voston puheenjohtaja. Iso-Pärnä luki kokouksessamme CP-yhdistyksen toiminta-
säännön. Lisäksi Iso-Pärnä painotti, että esteettömyys on tärkeä seikka vammaiselle 
henkilölle. Valkoinen ympäristö on esimerkiksi näkövammaiselle haasteellinen.  

 

3. Työvaliokunnan laatima talousarvioehdotus vuodelle 2023 

Talousarvioehdotus lähetetty jäsenille 11.8.2022. Talousarvioehdotus eritellään 

a) Ikäihmisten neuvoston toiminnan kattamiseen vuodelle 2023  
b) raumalaisiin ikäihmisiin kohdistuva hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta, joka 

tulee osallistamaan ikäihmisiä.  
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Toiminnan kattamiseen on lisätty esitys Ikäihmisten neuvoston työvaliokunnan jäse-
nille maksettavista kokouspalkkioista.  

Rauman kaupungilla on palkkiosääntö. Leppikorpi muistutti, että neuvoston tulee 
tehdä perusteltu esitys palkkioiden maksamisesta työvaliokunnan jäsenille. 

Neuvosto päätti, että työvaliokunta tekee tarvittavan esityksen. 

Neuvoston talousarvioehdotus lähetetään toimialajohtaja Satu Helin ilmoituksen mu-
kaan (1.9.2022) neuvoston hyväksynnän jälkeen toimialajohtaja Sari Salolle sekä ta-
lousjohtaja Fredrik Lindströmille. Toimintaamme varten on osoitettu 10 000 euroa 
kattamaan neuvoston tapahtumat (kts. b-kohta).  

Kokouksen aikana todettiin, että kaupungin talousarviossa tulee huomioida ikäihmi-
siin kohdistuva kolmen kärki ikäihmisten palvelurakennetta mietittäessä. Asia otetaan 
esiin 20.9. työvaliokunnan kokouksessa. Neuvoston esityksiä odotetaan raumalais-
ten ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi ikäihmisten näkökulmasta -> esityksiä/ 
kokouksessa käymiämme pohdintojen/ yhteydenottojen pohjalta, kuten tukevia is-
tuinpenkkejä kevyen liikenteen väylille, kuljetuspalvelujen lisäämistä Lappiin ja Ko-
disjoelle ja Seniorikortin laajentamista nykyistä kattavammaksi. Tärkeitä ovat myös 
Seniorikylän eteneminen, kotihoidon digiohjaus ja –palvelut, geriatripalvelut jne. 

Neuvosto laatii vielä esityksensä kaupungin talousarvioon vuodelle 2023. 

Leppikorpi välitti Satakunnan hyvinvointialueenjohtaja Kirsi Varhilan viestin: valtio on 
varannut hyvinvointialueille ensimmäiselle vuodelle tietyn määrärahan, Satakunnan 
osalta se on noin 950 miljoonaa euroa. Leppikorpi kertoi sairaalamäen tulevaisuu-
teen/kehittämiseen liittyvästä hankkeesta, johon neuvoston tulisi ottaa kantaa. Min-
kälaisia palveluja/ toimintoja tulisi jatkossa olla ikäihmisten näkökulmasta sairaala-
mäellä.  

Keskustelua Kaunisjärven Hyvinvointikeskuksen palveluista, mitkä toteutuvat ja, mitä 
vielä tullaan halumaan. Näkemyksiä ja kannanottoa toivotaan neuvoston jäseniltä. 
Toivottavaa on, että Raumalla saadaan palvelut pidettyä ja monipuolistettua ikäänty-
neiden palveluiden siirryttyä 1.1.2023 Hyvinvointialueen hallintaan.  

Halutaan, että hyvinvointia edistävä toiminta jää kaupungin vastuulle jatkossakin.  

Kiinteistöjen määrä kaupungin omistuksessa tulee vähenemään.  

Talouden ylitysten perusteet ikäihmisten kohdalla on olemassa, mutta ei välttämättä 
muualla sote –organisaatiossa. 

 

4. Muut asiat 

● Jäsenten taustajärjestöjen kuulumiset vuonna 2022 jätettiin kuultavaksi seuraa-
vaan kokoukseemme pitkän asialistan vuoksi.  
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Riina Luukinen TtM on aloittanut Rauman Ikääntyneiden palvelujen johtajan virassa 
1.9.2022 alkaen. Luukinen on aikaisemmin toiminut Rauman Ikääntyneiden palvelu-
jen tehostetussa asumispalvelussa palvelupäällikkönä 2,5 vuotta. Aiemmin Luukinen 
on työskennellyt Turun kaupungilla ikäihmisten kuntoutuksen puolella noin 10 vuotta.  

Luukinen totesi, että Raumalla on menossa isoja projekteja. 

a) KJ:n hyvinvointikeskus on vielä vaiheessa -> muutot ovat kuitenkin jo alkaneet. 
Lyhytaikaishoito on muuttanut tiloihin 1.9. ja päiväkeskustoiminta käynnistyy 8.9. 
Kotihoito muuttaa parhaillaan.  
Hyvinvointikeskus on hieno mahdollisuus, jossa on monipuolista toimintaa. 
 

b)  Kotihoidon digitalisointi -> Satakati –hanke -> digitiimi etähoivana.  
 
c) Tehostetun palveluasumisen omahoitajajärjestelmä. 
 
d) Viriketoiminta sanasta luovuttu -> nyt puhutaan elämän sisällön tuottamisesta ja 

sitä viedään voimakkaasti eteenpäin.  
 
e) Facebookissa Rauman kaupungin ikäihmisten palveluasuminen –sivut, joista voi 

seurata päivityksiä tapahtumista ja tilaisuuksista. 

Talousarviototeuman katselmuksessa tehostetussa palveluasumisessa ylitystä, 
koska tehpa:n paikkoja on jouduttu ostamaan yksityisiltä. Henkilöstövajeen vuoksi 15 
paikkaa jouduttiin ottamaan pois käytöstä, mutta nyt tilanne on hieman helpottanut. 
Henkilöstötilanne on kuitenkin kohtalainen suuriin kaupunkeihin verrattuna. SAS –
jonossa (Selvitä, Arvioi ja Sijoita) nyt hyvä tilanne, odotusaika on ollut pääsääntöisesti 
24 vrk. Normaalisti odotusaika on kolme kuukautta. Elokuussa sai 24 henkilöä tehos-
tetun palveluasumisen paikan. 

● Marrastanssit yhteistyönä vammaisneuvoston kanssa. Työvaliokunta suunnittelee 
yhdessä vammaisneuvoston jäsenten kanssa, sihteeri tekee alustavat tiedustelut en-
nen vammaisneuvoston kokousta 3.10., jossa asia otetaan esiin. 

● Senioreiden kulttuuriviikot järjestetään Raumalla 3.-16.10. Neuvosto ei järjestä kult-
tuuriviikoille omaa ohjelmaa tänä vuonna. 

● perinteinen joulutervehdys palvelukoteihin: sovitaan päivämääriksi 8. 9. ja 12. jou-
lukuuta. Seuraavassa työvaliokunnassa asia otetaan esiin. 

● Suvilysti -tapahtuma kesäkuussa -23. Neuvosto päätti järjestää tapahtuman kau-
pungin talon piha-alueella 13.6.2023. Tapahtuma tullaan mahdollisesti järjestämään 
yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa, jonka kokouksessaan ottavat esiin. Välite-
tään ehdotukset Marrastansseista ja Suvilysti –tapahtumasta vammaisneuvoston 
sihteeri Vesa Kiiskelle, joka ottaa asian esille 3.10. kokouksessaan.  
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Yhteydenotot: 

● Pyyrman –pyörä neuvoston toritapaamisessa 18.8. Tapahtumassa esiin nousseet 
seikat/ ideat: 

- Senioripassin kehittäminen (liitteenä muistio ikäihmisten liikunnan kehittämispäivä). 
Tällä hetkellä passin hinta 44 euroa ja sillä pääsee uimahalliin ja sen yhteydessä 
olevaan kuntosaliin. Kehittämiskohde: hinnan nosto esim. 54 euroa, johon sisältyisi 
laajemmin kulttuuripalvelut, hinnan nosto esim. 64 euroa ja siihen sisältyisi kuljetuk-
set eri kohteisiin. passin kehittämisessä toivotaan huomioitavaksi erilaiset tarpeet 
ikäihmisten kohdalla. Kimmo Kourun kutsumana valmisteleva työryhmä kokoontuu 
14.9. klo 11.00. 

- digiohjaus kaikkia palvelevaksi. Ohjaus tapahtuu vierailla koneilla ja oma kone ko-
tona. Läppäreitä ei kaikilla ole. Etämahdollisuus? 

- Leppikorvelle kysymys: miten ikääntyneiden asiat tulevat huomioiduksi/ käsitellyiksi, 
kun esimerkiksi lääkärien vastaanotolla ei ole aina takaisinsoittoa? Iltapäivällä klo 14 
jälkeen ei takaisinsoitto enää toimi, pääsääntöisesti on kuitenkin päällä. Lääkäri- ja 
hoitajapula, mitä asialle tehdään?  

- istuinpenkkien tarve kevyenliikenteen väylille (esim. Merirauman alue). 

 
5. Tiedotettavat asiat 

 

● ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään vko 45., 7.-13.11. 

Palvelutori suunnittelee 8.11. klo 10-12 tapahtumaa KJ hyvinvointikeskuksessa, 
jossa olisi näytteilleasettajia ja kokemusasiantuntijan puheenvuoro. Ei luentoja. Ikäih-
misten neuvostoa tiedusteltu mukaan. Päätetään osallistua tapahtumaan. Tilaisuu-
teen ständimme ja käyntikorttimme mukaan, joku jäsenistä paikalle.  

Palvelutori suunnitellut alustavasti pikkujouluja 8.12. klo 13-15. Ohjelman sisältö: jou-
lulaulut, jossa hyvänmielen kuoro tulisi laulattamaan.  

Palvelutorille ehdotuksena Ikäihmisten neuvoston jäseniä paikalla kerran viikossa 2 
h tunnin ajan.  

● avoin tapahtuma tulossa Kaunisjärven hyvinvointikeskukseen ikääntyneiden palve-
luiden toimesta syksyn aikana. Tarkoituksena on perustaa työryhmä suunnittelemaan 
tapahtumaa, johon myös Ikäihmisten neuvoston jäseniä tullaan pyytämään mukaan.  

Erillinen tutustumiskäynti tullaan järjestämään Ikäihmisten neuvoston ja vammais-
neuvoston jäsenille. Mahdollinen aikataulu sijoittuisi senioreiden kulttuuriviikolle. 
Kutsu Riina Luukisen kautta jäsenille. 
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● Kaupunginhallitus nimennyt jäsenet hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin vai-
kuttamistoimielinten ehdottamalla tavalla eli vanhusneuvostoon: jäsen Leea Hiltunen 
ja varajäsen Ulla Antola, nuorisovaltuustoon: jäsen Lauri Raisto ja vara Verneri Vir-
tanen, vammaisneuvostoon: jäsen Matti Iso-Pärnä ja vara Helinä Ellä. 

● Ikäihmisten timanttityöryhmä kokoontui 30.8., johon puheenjohtaja ja sihteeri osal-
listuivat. Toivottavaa on rullaava, nopea reagointi tavoitteisiin ja asioiden eteenpäin 
vientiin. Neuvoston ajatuksia toivotaan. Mielellään muutettaisiin ajatusta matalasta 
kynnyksestä kynnyksettömään palveluun asiakkaan ensikohtaamisesta. Myös löy-
tävä työ etsivän työn tilalle (muistio lähetetty jäsenille kokouksen aikana).  

Hyvinvointiohjelmalla on johtoryhmä ja lisäksi ikäkausista koostuvat työryhmät, ti-
mantit.  Ikääntyneiden timanttityöryhmän tehtävät ovat: kehittää ja tukea ikääntyneen 
väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäisen suoriutumisen palveluja, 
edistää ikäihmisten turvallisuutta ja osallisuutta lisääviä ehdotuksia ja käytännön toi-
menpiteitä, laatia toimenpide-ehdotuksia ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja 
tehdä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. 

Pyydetty työvaliokunnan kokoukseen strateginen asiantuntija Kristiina Kuusio 20.9. 
klo 13-15, jonne neuvoston jäsenet ovat tervetulleita. 

Ikäihmisten timanttityöryhmä kokoontuu 27.9. klo 9.- 10.30 

● Hoito- ja palveluvelka –analyysiin liittyvä tärkeä kysely Satakunnan vanhusneuvos-
toille lähetetty jäsenille vastattavaksi. 

● Vanhusneuvostopäivän 2.11.2022. 2 hlöä/ neuvosto paikan päälle, myös Teams –
linkillä pääsee päiville osallistumaan.  

● Punaisen Ristin ”Täyttä elämää eläkkeellä” –valmentajakoulutus järjestetään 22.9. 
klo 13-16 sekä 28.9.2022 klo 13-16 (sisältö sama). Koulutus toteutetaan etänä. Linkki 
lähetetään ilmoittautuneille. Koulutus tarjoaa osallistujille työkaluja muutoksen koh-
taamiseen ja siihen valmistautumiseen. Lisäksi valmennus tutustuttaa osallistujat va-
paaehtoistoimintaan. llmoittaudu16.9. mennessä satakunta@punainenristi.fi. Viesti 
jäsenille lähetetty 29.8.2022. 

● Satakati – hankkeessa on otettu monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa käyttöön ko-
tihoidossa koko Satakunnan alueelle. Näihin teknologioihin mahdollisuus päästä tu-
tustumaan Satakati -hankkeen järjestämässä Roadshow:ssa 5.10.2022 klo 10–12 
välisen aikana Sataedun tiloissa Ulvilassa (Yhdystie 28400 Ulvila). Viesti välitetty jä-
senille 5.9.2022. 

● Osbu –tapaaminen 25.8. Tiedoksi: 1.10. Maltti ja Valtti –show lapsille/nuorille 
Lapissa, aikuisten kehitysvammaisten Rauma 580 –teemajuhlat Ooperissa 21.10., 
ulkoilulaitteiden lisäys Kakkurinpuistoon (580 kg) sekä ulkoilmaelokuva nuorille loka-
kuussa. Rauma lehdessä juttu 16.9.22. Vuodella 2023 ehdotettavaksi uusi budjetti 
lisättäväksi 50 000 euroa 30 000 euron tilalle. Vuonna 2023 Ikäihmisten tulee ollaa 
aktiivisia, jotta omat ehdotukset menisivät läpi.  

mailto:satakunta@punainenristi.fi
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● Järjestökoordinaattorin rekry alkanut ja se päättyy 19.9.2022. 

 

6. Seuraava kokous  
 

Joulukuun 14. päivä klo 13 KJVK kokoushuone (varattu). 

 
7. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:26. 
 
 
 

 

Muistion laati 

 

Marja-Liisa Lakaniemi 

Ikäihmisten neuvoston sihteeri 


