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MUISTIO  6/ 2022  

Aika:  14. joulukuuta 2022 klo 13 

Paikka: Mansikkapaikan olohuone, Steniuksenkatu 6, 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  

Leppäkoski Riitta  Rauman Seudun Senioriopettajat ry 

Luukinen Riina Sosiaali- ja terveystoimiala (saapui 13:10, poistui 
14:40) 

Malmivuori Reijo  Eläkeliiton Rauman yhdistys ry (poistui 14:15) 

Ringbom Sinikka  Rauman Työkyvyttömyyseläkeläiset ry 

Sand Eija   Rauman Eläkkeensaajat ry 

Suonpää Irma  Rauman Rintamaveteraanit ry 

Salonen Irmeli   Lapin Eläkkeensaajat ry 

Koivisto Anne  Lapin Eläkkeensaajat ry (vara) 

Laitinen Pirjo  Rauman Seudun Sotaveteraanit ry  

Lakaniemi Marja-Liisa siht. Sosiaali- ja terveystoimiala 

 

Vierailija  

Rantala Janne  Rauman kaupunki (poistui 14:15) 
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Esityslista:  

 

1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Puheenjohtaja Leea Hiltunen toivotti kokouksen jäsenet ja vierailijan lämpimästi 
tervetulleeksi neuvoston tämän vuoden viimeiseen kokoukseen. Todettiin läs-
näolijat.  

Edellisen kokouksen muistio 6. päivä syyskuuta 2022 sekä työvaliokunnan 
muistio 31. päivä lokakuuta 2022 on hyväksytty sähköisesti. Neuvoston muistio 
on nähtävillä rauma.fi -> sosiaali- ja terveyspalvelut -> vanhuspalvelut -> Ikäih-
misten neuvosto.   

Kokouksen alussa luettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikor-

ven terveiset jäsenille 14.12.2022, koska hän oli estynyt saapumaan kokouk-

seen: ” Minusta taustamateriaalit antavat jatkollekin riittävät toimintavaltuudet 

ikäihmisten toimintojen turvaamiseksi hyvinvointialueen muutoksen kynnyk-

sellä. 

Tuoreimmassa talousarviossa (Rauman kaupunki) on kiitettävästi huomioitu 

myös neuvostojen paikalliset tarpeet, jossa jo annetun määrärahan lisäksi on 

varauksia, joita voidaan perustellusti purkaa pitkin vuotta kuten suunnitteilla ole-

viin tapahtumiin kaupunginhallituksen päätöksellä. 

Itse pysyvien edustusten lisääminen toimielimiin ei saa kannatustani ohi edus-

tuksellisen demokratian. Vaan jatkossakin meidän on muodostettava yhteiset 

tavoitteet ja toimet, miten puolustamme ikäihmisten toiminnallisuutta ja laaduk-

kaita palveluita, joita jatkossa tuo ylisuuri aluehallinto pyörittää. On kuitenkin 

todettava, että meille paikallisille toimijoille jää aivan riittämiin toimintakenttää 

tuon perusideamme toteutukseen ja samalla kun aloitamme tapahtumatuotan-

non suunnittelun, niin on aika myös jo valmistella ensi syksyn talousarvion kär-

kiä! Itse minulle esitettyihin kysymyksiin ja niiden taustoihin palaan seuraavassa 

kokouksessa, kun olen läsnä.” 

 
2. Vierailija 

Rauman kaupungin järjestökoordinaattorina on aloittanut 21.11.2022 Janne 
Rantala, sosionomi (YAMK).  

Rantala omaa pitkän järjestötaustan ja hän toimii konsernipalvelun alaisena. 
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Janne Rantala tulee jatkamaan 1.1.2023 Ikäihmisten neuvoston sihteerinä ny-

kyisen sihteerin siirtyessä 1.1.2023 Satakunnan hyvinvointialueen työntekijäksi.  

Ikäihmisten neuvoston sihteerin tehtävistä kaupunginhallitus on tehnyt päätök-

sen, joka on nyt voimassa vuoden 2022 loppuun. Neuvoston sihteerin työnku-

vaa ei ole aikaisemmin erikseen määritelty vaan tehtävä on sisältynyt ikäänty-

neiden palvelujen palveluvastaavan tehtävänkuvaan. Myös ikääntyneiden pal-

veluiden johtaja Riina Luukinen jää neuvoston toiminnasta sivuun. Yhteistyö tu-

lee jatkumaan, mitään seiniä ei saa nousta väliin. Ikääntyneiden hyvinvoinnin 

eteen tullaan jatkossakin tekemään työtä.  

Rantala on syntynyt Sastamalassa ja opiskellut Oulussa. Rauman Seudun Ka-
tulähetys ry:ssä hän on työskennellyt 18 vuotta, joista 10 vuotta toiminnanoh-
jaajana. Raumalla Rantala on asunut perheineen vuodesta 2004 lähtien. 

Järjestökoordinaattori Rantala on 14.12. käynyt keskustelun, jossa tulevaa sih-

teerin tehtävää on käyty läpi. Ikäihmisten neuvoston toiminta tulee perustumaan 

vanhaan toimintasääntöön, jota tullaan kuitenkin päivittämään/ muuttamaan 

Rantalan toimesta.  

Lisäksi Rantala totesi puheenvuorossaan, että järjestöt ovat käyttämätön voi-

mavara ja niiden työpanosta tulee hyödyntää Raumalla (melkein jokainen rau-

malainen kuuluu johonkin järjestöön). Järjestöthän tekevät arvokasta ja korvaa-

matonta työtä. Raumalla on tällä hetkellä noin 240 järjestöä muun muassa elä-

keläis-, vammais-, urheilu- ja kulttuurijärjestöt. Satakunta onkin järjestöjen lu-

vattu maakunta.  

Järjestötoiminta ei jatkossa jää vaan kiitosten varaan, vaan nyt siihen saadaan 

konkretia Rantalan voimin päätöksen teon ja vaikuttavuuden tueksi. Rantala 

valmistelee järjestöille kyselyä tammikuun 2023 alussa, minkälaista työtä jär-

jestöissä tehdään. Tavoitteena on myös saada kokonaiskuva siitä, paljonko jär-

jestöissä on vapaaehtoistyöntekijöitä, ketä toiminta koskettaa ja tärkein, minkä 

muutoksen järjestöt saavat toiminnallaan aikaiseksi. Tämän järjestötoiminnan 

läpinäkyväksi tekeminen on keskeinen osa Rantalan työkuvaa -> hyvä pohja 

mahdollistaa sen, että ulkopuolisia rahoituksia ja erilaisia hankkeita on hel-

pompi hakea, kun on kaikilla tiedossa, kuinka isoista asioista on täällä kyse.  

Järjestökoordinaattorin toimintaan kuuluu luonnollisesti järjestötoiminta ja laki-

sääteiset neuvostot, kuten vammaisneuvosto ja Ikäihmisten neuvosto sekä en-

naltaehkäisevän päihdetyön toimielin kuuluu myös työnkuvaan eli hyvin laaja-

alainen työnkuva.  
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3. Toimintasääntö kaudelle 2021-2024 ja –suunnitelma vuodelle 2023 

Aikaisemmin laadittu toimintasääntö kaudelle 2021-2024 on lähetetty jäsenille 
kokouskutsun liitteenä. Toimintasääntö on aikaisemmin laadittu valtuustokau-
deksi. Järjestökoordinaattori Rantala tulee tekemään tarvittavat muutokset uu-
teen toimintasääntöön kaudelle 2023-2024. Kaupunginhallitus päättää jat-
kossa, miten toimintakausi merkitään ja nimeää neuvoston jäsenet sekä kh:n 
edustajan. Uusi esitys tulossa, joka pohjautuu täysin vanhaan. Kokouksessa 
puhutut päivitetään.  

Hyväksi todettiin se, että kokouksiin on saatu eri asiantuntijoita ja mukaan toi-
mintaan. 

Liitteenä lähetettyä toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023 tullaan stilisoimaan ja 
uusi versio suunnitelmasta lähetetään jäsenille muistion yhteydessä.    

 

4. Neuvoston järjestäytyminen 

Neuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan. 

Neuvoston kokouksessa 14.12. puheenjohtajaksi valittiin Leea Hiltunen ja va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Antola yksimielisesti. 

Pj. Hiltunen kiitti valinnasta ja ottaa tehtävän vastaan suurella nöyryydellä, jota 
tehtävä edellyttää. Vpj. Antola kiitti myös luottamuksesta. 

Syyskuussa 2021 valittu työvaliokunta; pj. Leea Hiltunen, vpj. Ulla Antola, Irma 

Suonpää, Sirpa Koponen, Riitta Leppäkoski ja Reijo Malmivuori. Istuva työva-

liokunta jatkaa kunnes uusi valitaan seuraavassa neuvoston kokouksessa 

vuonna 2023. 

Jäsen Reijo Malmivuori ilmoitti kokouksessa, että hän on luopumassa tehtä-
västä Ikäihmisten neuvoston toiminnassa. Virallinen ilmoitus Malmivuorelta tu-
lee neuvoston ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2023. Malmivuoren seu-
raaja tulee olemaan tämän hetkinen varajäsen Muisto Peräntie, joka tulee ole-
maan myös työvaliokunnan jäsen, kunnes uusi työvaliokunta valitaan. 

Myös Malmivuori kiitti jäseniä ja eteenkin työvaliokunnan jäseniä, yhteistyö on 
ollut antoisaa ja vaihtelevaa.  
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4. Muut asiat 

Jäsenten taustajärjestöjen kuulumisia. 

Yleisesti jäsenten kesken todettiin, että strateginen keskustelu järjestöjen ja edus-
tajien kanssa on toivottavaa. Laajempi tapaaminen toiveissa kevään aikana – 
vuoropuhelu ja, miten tuleva vuosi nähdään.  

Reijo Malmivuori: kuten edm. hän jää pois neuvoston toiminnasta ja tilalle tulee 
Peräntie. Peräntie tullaan valitsemaan jatkajaksi liikenne- ja turvallisuustoimikun-
taan, koska Malmivuori jää myös tästä pois.  

Riitta Leppäkoski: järjestöllä toiveissa ennaltaehkäisevä toiminta. Myös ”yhden 
luukun” ajatus toiveissa sekä ryhmätoiminta.  

Pirjo Laitinen: järjestöjen tehtävä on informoida kuntalaisia, yhteistyötä järjestöjen 
kautta tulee korostaa. Toimintaan emme voi vaikuttaa, koska palvelut tulevat hy-
vinvointialueelta. Puutteet saatamme tiedoksi.  

 
5. Tiedotettavat asiat 

 

Ikääntyneiden palveluiden johtaja Riina Luukinen 

- pelkoa siitä, että kaikki toiminta siirtyy Poriin ei pidä paikkansa. Poriin tulee 
ehkä kaikkein ylin johto, muuten toiminta rajoittuu pitkin Satakuntaa ja hallintoa 
on hajautettu. Hyvä yhteistyö sote -asioissa tulee jatkumaan -> Rauman kau-
pungille jää paljon hyvää, kuten Ikäihmisten neuvosto, jonka tietoa ja taitoa 
tullaan jatkossakin tarvitsemaan.  
  
Hyvinvointialueella on huomioitu ennaltaehkäisevät palvelut. Ikäihmisten neu-
vola ja muistineuvola asiat ovat valmisteluissa ja painopiste on ennaltaehkäi-
sevissä palveluissa, järjestäytymisessä ei nyt 1.1.23 olla valmiita. Toiminta tu-
lee kehittymään ja eteenkin ikääntyneiden palveluissa ”yhden luukun” -peri-
aatteella.  
 
Toimintasuunnitelmaan näkyväksi se, että ikäihmiset eivät käytä pelkästään 
ikääntyneille suunnattuja palveluja vaan kaikkia palveluja. Joukkoliikennepal-
velu esimerkiksi.  
  

- Järjestöille tiedoksi, että HVA voi periä tilavuokria.  
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- ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtuma 8.11. klo 10-12 keräsi paikalle 50 

osallistujaa. 

 

- Marrastanssit yhteistyönä vammaisneuvoston kanssa onnistuivat hyvin. Osal-

listuja määrä noin 100. Kulut puolitettu, vammaisneuvosto maksaa tarjoilun ja 

neuvosto bändin. 

 

- perinteinen joulutervehdys palvelukoteihin onnistuneesti ohi. Vastaanotto oli 

hyvää. Perinnettä toivotaan jatkettavan.  

 

- Vanhusneuvostopäivä 2.11.2022.  

 

- Osallistavan budjetoinnin ensimmäinen kokous 10. tammikuuta. Rantalalle 

tieto välitetty. Ilmoitetaan sihteerimuutos myös Fredrik Lindströmille. Vuonna 

2023 Ikäihmisten tulee olla aktiivisia, jotta ikääntyneitä koskevat ehdotukset 

menisivät läpi.  

 

- Rauman kaupungin Sosiaali- ja terveysvaliokunnan (Soteva) vierailu Jyväsky-

lään 15.-16.11.2022. Vpj. Ulla Antola oli edustamassa Ikäihmisten neuvostoa 

Hiltusen ollessa estynyt. Myös Riina Luukinen oli mukana.  

Vierailu oli antoisa. Sairaala NOVA:ssa oli tutustumiskäynti 15. pvä ja asumis-

oikeusyhdistys JASO ry:n/ Jyväskylän asumisoikeusasunnot/ Palokan Ilona 

16. pvä, joka on yhteisöllinen asumispalveluyksikkö (yhdistyspohjainen, ei Jy-

väskylän kaupungin), jossa asumisoikeusasuntoja. Asuntoon pääsee kiinni 

20-30 the., josta asiakas maksaa toki yhtiövastikkeen, joka oli hintava -> asu-

kas esitellyt osallistujille kaksiotaan ja siinä yv. oli 800 euro/ kk. Asumistukea 

saa, jos kriteerit täyttyvät, niin silloin voi hakea. Ikäkriteeri oli 55 vuotta eli 

ikääntyneille suunnattua asumista. Asukkaat hyväkuntoisia. Kotihoidon palve-

luja voi hankkia, joko kaupungin kautta tai yksityisesti. Asua voi siis elämän 

loppuun asti, jos pärjää näillä palveluilla. Esimerkiksi muistisairas ei voi enää 

tässä asumispalveluyksikössä asua. Yhteisöllisyys korostuu, asunnot olivat 

hyvällä paikalla. Kirjasto, kauppa ja terveyskeskus olivat lähellä. Oma kunto-

sali oli kovassa käytössä.  
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- työvaliokunta kokoontuu tammikuun 31. päivä 2023. Kokoontumispaikka ja 
kellonaika auki, ilmoitetaan kutsun yhteydessä.  
 

- Suvilysti –tapahtuma vuonna 2023 jää työvaliokunnan valmisteltavaksi. 
 

 
6. Seuraava kokous 

Seuraava Ikäihmisten neuvoston kokous päätetään työvaliokunnan kokouksessa 
31.1.2023.  

 

 
7. Kokouksen päättäminen 

Kello 14:48. 

 

 

 

Muistion laati 

 

 

Marja-Liisa Lakaniemi 

Ikäihmisten neuvoston sihteeri 


