
VANHUSASIAINNEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA 
  
 
 
VANHUSASIAINNEUVOSTON KOKOUS 1 / 2018 
 
Aika torstai 15.2.2018 klo 13.00 – 15.00 
 
Paikka Raatihuoneen juhlasali 
 
Läsnä Arvi Pietilä, puh.joht. Raahen ja Ympäristön eläkkeensaajat ry 
 Heikki Jäälinoja Raahen kaupungin eläkeläiset ry 
 Lauri Utunen Eläkeliiton Vihannin Yhdistys ry 
 Oili Laulumaa Raahen Eläkeläiset ry 

Seija Knuutila Rautaruukin Eläkeläiset ry 
 Tuula Kursukangas Raahen Alueen Seniorit ry 
 Erkki Sivonen Eläkeliiton Raahen Yhdistys ry 
 Veikko Sipola Eläkeliiton Pattijoen Yhdistys ry 
 Anna Vatjus  Raahen seurakunnan edustaja 
 Aimo Karppinen Rahen kaupunginhallituksen edustaja 

Piritta Rossi Raahen kaupungin liikunta- ja kulttuuritoimen 
edustaja  

Erja Laulumaa Raahen s. hyvinvointikuntayhtymä 
 Päivi Honkala, sihteeri  
 
Poissa Kauko Lumiaho Raahen ja Ympäristön Sotaveteraanit 
 
 
 
Asiat 
 
1 Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Arvi Pietilä avasi kokouksen.  Läsnäolijat on todettu yllä.    
 
 
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Vanhusasiainneuvoston toimintasäännön 7 §:n mukaan neuvosto on 
päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
vähintään puolet jäsenistä on paikalla.  
 

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.    
 
 
3 Asialistan hyväksyminen 
 
 Luettiin ja hyväksyttiin kokouksen asialista. 
 
 
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.   
 



5 Digi haltuun! -hanke 
 

Limingan, Lumijoen, Raahen ja Siikajoen yhteisen Digi haltuun! -hankkeen 
tavoitteena on ehkäistä digisyrjäytymistä ja tukea kuntalaisia sähköisten 
palveluiden käyttöönottamisessa.  Digi haltuun! –hankkeen projektipäällikkö 
Heidi Niemelä esitteli hanketta. 
 
Tieto ja palvelut siirtyvät voimakkaasti verkkoon ja sähköinen asiointi lisääntyy 
jatkuvasti, mutta ihmisten valmiudet käyttää tietokoneita ja sähköisiä palveluita 
vaihtelevat suuresti. Jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus hyödyntää 
sähköisiä palveluita, järjestetään Digi haltuun! -hankkeessa muun muassa 
koulutuksia sähköisten palveluiden käyttämisestä sekä luodaan toimintamalli 
digikummi- ja digikahvilatoiminnalle. Kohderyhmänä ovat toisaalta kuntalaiset, 
jotka haluavat oppia käyttämään internetiä ja sähköisiä palveluja, mutta lisäksi 
hanke etsii vapaaehtoisia, jotka voisivat toimia digikummeina ja opastaa 
sähköisten palveluiden käyttämisessä.  

 
Keskusteltiin vilkkaasti digi-asiasta, ja pohdittiin mahdollisuutta seminaarin tai 
teema-päivän järjestämiseksi.  Todettiin, että vanhustyönkeskusliitto koordinoi 
seniorsurf-tapahtumia vanhustenviikolla lokakuussa.  Tämä asiaa selvitellään 
tarkemmin. 

 
6 Yhteistyö vammaisneuvoston kanssa 
 

Vammaisneuvosto ehdottaa yhteistyötä vanhusasiainneuvoston kanssa 
SOTE-uudistusta esittelevän yleisötilaisuuden ja keväisen virkistyspäivän 
järjestämisessä. 

 
Vanhusasiainneuvoston suhtautuu asiaan myönteisesti ja päätti olla mukana 
yhteisen virkistyspäivän järjestämisessä. 
 

7 Kysely koulutus- ja materiaalitarpeesta 
 

Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoille on tullut eri vammaisjärejstöjen 
yhteishankkeena kysely koulutus- ja materiaalitarpeesta.  

 
 Asiasta sähköpostiviestissä näin: 
 

 Vanhus- ja vammaisneuvostojen jäseniä pyydetään ottamaan kantaa moniin 
esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskeviin, usein hankaliinkin kysymyksiin. 
Nämä kysymykset liittyvät sekä rakennetun ympäristön että palveluiden 
saavutettavuuteen. Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyy myös 
viestinnän saavutettavuus: onko tieto ymmärrettävää ja hyvin kaikkien 
kuntalaisten saavutettavissa. 
  
Valtakunnallisilla vanhus- ja vammaisjärjestöillä on sisältö- ja 
koulutusosaamista näihin kysymyksiin. Meitä kiinnostaa, minkälaisia koulutus- 
ja osaamistarpeita vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenillä on ja minkälaisia 
työkaluja neuvoston jäsenet tarvitsevat pystyäkseen tekemään hyvin 
kunnallista vammaispolitiikkaa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen 
liittyvissä kysymyksissä. 
  
Valtakunnalliset vanhus- ja vammaisjärjestöt ovat nyt suunnittelemassa 
kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoille suunnattua koulutusta ja 



materiaalintuotantoa esteettömyyden näkökulmasta. Pystyäksemme parhaalla 
tavalla vastaamaan juuri teidän tarpeisiinne, toivomme teidän kertovan meille 
oman neuvostonne koulutustarpeista. Linkistä aukeaa varsin lyhyt muutaman 
kohdan kysely, johon toivomme neuvostonne yhteisen näkemyksen. 
Vastauksia toivomme 2.3.2018 mennessä. 
 
Vanhusasiainneuvosto tutustui kyselyyn ja vastasi kyselyyn. 
 

9 Työryhmän nimeäminen vanhustenviikon tapahtumien suunnitteluun 

Vanhustenviikkoa vietetään 7. – 14.10.2018 teemalla ”Iloa toimeliaisuudesta”.   

Keskusteltiin työryhmän nimeämisestä suunnittelemaan vanhustenviikon 

juhlaa ja muita tapahtumia. 

Työryhmään nimettiin 

Erkki Sivonen 

 Tuula Kursukangas 

 Heikki Jäälinoja 

 Piritta Rossi ja  

 Erja Laulumaa. 

Työryhmä nimeää keskuudestaan puheenjohtajan.  Vanhusasiainneuvoston 

 sihteeri toimii työryhmän sihteerinä ja koollekutsujana. 

10. Muut esille tulevat asiat 

Seurakunnan edustaja Anna Vatjus tiedusteli, onko yhdistyksissä otettu 

kantaa vapaehtoisten nimeämisestä yhteisvastuukeräykseen.  Lipaskerääjiä 

vielä tarvitaan ja Annalle voi ilmoittautua. 

Veikko Sipola otti puheeksi kulkuluiskan tarpeellisuuden Pattijoella 

Vanhustenkotiyhdistys Siimes ry:n asunnoissa.  Neuvoston sihteeri kertoi 

Asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n esteettömyysavustuksen 

mahdollisuudesta.  Aimo Karppinen kertoi, että kaupungin työpajalla on 

mahdollista teettää kulkuluiskia.  Työpajatoiminnasta tietää Paula Pihkanen. 

Erja Laulumaa kertoi, että vertaisohjaajakoulutus ei toteutunut Raahessa, ja 

esitteli Hyvinvointipiste Neuvorassissa on vapaaehtoistyön kurssi 21.2.2018 

klo 14 – 19 ja 13.3.2018 klo 14 – 19.  Lisäksi Erja kertoi liikuntaneuvojan 

palveluista Neuvorassissa ja Raahelassa. 

Neuvostolle annettiin tiedoksi Oulussa 22.5.2018 Pohjois-Pohjanmaan 

kesäyliopiston järjestämät vanhusneuvostopäivät.  Päätettiin osallistua koko 

neuvoston voimin.  Varataan kaupungin pikkubussit 

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Arvi Pietilä    Päivi Honkala 
puheenjohtaja   sihteeri 


