
VANHUSASIAINNEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA 
  
 
VANHUSASIAINNEUVOSTON KOKOUS 3 / 2018 
 
Aika torstai 13.9.2018 klo 14.00 – 15.10 
Paikka Raatihuoneen juhlasali, Rantakatu 50, raahe 
 
Läsnä Arvi Pietilä, puh.joht. Raahen ja Ympäristön eläkkeensaajat ry 
 Riitta Härönoja Raahen kaupungin eläkeläiset RAAKEL ry 
 Lauri Utunen Eläkeliiton Vihannin Yhdistys ry 
 Erkki Sivonen Eläkeliiton Raahen Yhdistys ry 

Oili Laulumaa Raahen Eläkeläiset ry 
 Tuula Kursukangas Raahen Alueen Seniorit ry 
 Veikko Sipola Eläkeliiton Pattijoen Yhdistys ry 

Seija Knuutila Rautaruukin Eläkeläiset ry 
Piritta Rossi  Raahen kaupungin liikunta- ja kulttuuritoimi 

 Päivi Honkala, sihteeri  
 
Poissa   Kauko Lumiaho  Raahen ja Ympäristön Sotaveteraanit 

Anna Vatjus  Raahen seurakunnan edustaja 
 Aimo Karppinen Rahen kaupunginhallituksen edustaja 

Erja Laulumaa Raahen s. hyvinvointikuntayhtymä 
   
Asiat 
 
20 Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Arvi Pietilä avasi kokouksen.  Läsnäolijat on todettu yllä.    
 
21 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.    
 
22 Asialistan hyväksyminen 
 
 Luettiin ja hyväksyttiin kokouksen asialista. 
 
23 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.   
 
24 Vanhustenviikko 
 

Vanhusasiainneuvostolle esiteltiin työryhmän laatima ohjelmaluonnos 

vanhustenviikon ohjelmaksi.  Todettiin, että ohjelma on monipuolinen ja 

mielenkiintoinen. 



Vanhusasiainneuvoston toiminnasta laaditaan esittelylehtinen, jonka 

järjestöt/yhdistykset voivat ottaa mukaan vanhustenviikon tapahtumiin ja näin 

esitellä ja tehdä tunnetuksi vanhusasiainneuvoston toimintaa. 

Vanhustenviikosta laitetaan ilmoitusten lisäksi buffi paikallislehteen.   

25. Yhteiskokous 

Vanhusasiainneuvoston toimintasäännön 5 §:n mukaan 

vanhusasiainneuvosto kutsuu rekisteröityjen raahelaisten vanhus- ja 

eläkeläisyhdistysten edustajat yhteiskokoukseen vähintään neljätoista 

vuorokautta ennen kokousta lähetettävällä kokouskutsulla.  Yhteiskokous 

tekee kaupunginhallitukselle eri yhdistysten ehdotusten pohjalta esityksensä 

vanhusasiainneuvostoon valittaviksi jäseniksi, varajäseniksi sekä neuvoston 

puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. 

Päätettiin, että yhteiskokous pidetään Toimintakeskus Kreivinajassa 

maanantaina 26.11.2018 klo 18.00.  Hyvissä ajoin ennen kokousta järjestöille 

ja yhdistyksille lähetetään luettelo viime- ja tänä kautena neuvostossa olleista 

henkilöistä tulevia henkilövalintoja varten. 

Yhteiskokouksesta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella, jossa kutsutaan kustakin 

paikallisesta vanhus- ja eläkeläisyhdistyksestä 1-2 edustajaa  osallistumaan 

yhteiskokoukseen ja uusien jäsenien nimeämiseen. 

Kokouksen alussa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän edustaja esittelee 

Neuvorassin toimintaa. 

26. Muut esille tulevat asiat 

Todettiin, että uuden vanhusasiainneuvoston aloittaessa toimintansa jäsenille 

jaetaan vanhusasiainneuvoston toimintasääntö. 

27. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 19.11.2018 kulttuuritoimen tiloissa 

Kauppaporvarissa.  Kokouksessa myös tutustutaan Neuvorassin tiloihin ja 

toimintaan. 

28. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10. 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Arvi Pietilä    Päivi Honkala 
puheenjohtaja   sihteeri 


