VANHUSASIAINNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

VANHUSASIAINNEUVOSTON KOKOUS 3 / 2020
Aika

maanantai 3.8.2020 klo 13.00 – 13.55

Paikka

Urhelutalo Raahelan kokoushuone

Läsnä

Arvi Pietilä, puh.joht.
Harry Sanaksenaho
Lauri Utunen
Oili Laulumaa
Hilkka Okkonen
Erik Vuokila
Seija Knuutila
Päivi Honkala

1.

Kokouksen avaus

Raahen ja Ympäristön eläkkeensaajat ry
Raahen kaupungin eläkeläiset ry
Eläkeliiton Vihannin Yhdistys ry
Raahen Eläkeläiset ry
Raahen kansalliset seniorit ry
Raahen ja Ympäristön Sotaveteraanit ry
Rautaruukin Eläkeläiset ry
neuvoston sihteeri

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.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Luettiin ja hyväksyttiin 19.2.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

4.

Riksapyörät
Kaksi riksapyörää on tilattu kesäkuussa ja pyörät ovat nyt saapuneet. Toisen
pyörän hankkimiseen saatiin rahalahjoitus Rotareilta, ja toisen pyörän
hankkimiseen on järjestetty pienkeräys. Pienkeräysluvan hakijana on Raahen
ja Ympäristön eläkkeensaajat ry ja yhdistys on avannut pankkitilin keräystä
varten. Keräystilin nimi on Riksapyörä ja tilinnumero FI24 5381 0320 2371 99.
Riksapyörien kuljettajille järjestettävä koulutus on tämän kokouksen jälkeen.
Todettiin, että pyörien käytössä mennään turvallisuus edellä. Kyytiläisillä pitää
olla pyöräilykypärät päässä, ja kuljettajalla kypärä ja huomioliivit. Pyöriin
hankitaan vielä peilit, koska ajon aikana pitää pystyä havainnoimaan myös
takana tulevaa liikennettä.
Pyöräajelujen järjestämisestä ilmoitetaan palvelukodeille. Myös paikalliset
yhdistykset ja järjestöt voivat lainata pyöriä.

Riksapyörien esittely järjestetään Härkätorin puistossa keskiviikkona 5.8.2020.
Esittelyyn on kutsuttu hyvinvointikuntayhtymän uusi johtaja Marjukka
Manninen. Esittelyyn kutsutaan mukaan palvelukotien johtajia, Omaisoivan
henkilökuntaa ja vammaisneuvoston jäsenet.
5.

Yhteiskokouksen ajankohta
Yhteiskokous pidetään maanantaina 9.11.2020 klo 13.00 Kreivinajassa.
Tämän neuvoston toimikausi päättyy ja uutta toimikautta 2021 – 2022 varten
yhdistysten tulee ilmoittaa ehdokkaansa yhteiskokoukselle, joka esittää
valinnat kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.
Sihteeri selvittää millä tavalla on sovittu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
kierto yhdistysten kesken.
Yhteiskokouksen ajankohdasta ja neuvoston henkilövalinnoista tiedotetaan
yhdistyksiä hyvissä ajoin.

6.

Muut esille tulevat asiat
Oili Laulumaa toi esille Kansalaistalo Jyty ry:n toiveen päästä mukaan
neuvoston toimintaan. Neuvoston sihteeri luki kokoukselle toimintasäännöstä
kohdan neuvoston kokoonpanosta. Neuvosto koostuu rekisteröityjen
raahelaisten vanhus- ja eläkeläisyhdistysten jäsenistä, eikä näin ollen
Kansalaistalo Jyty ry voi olla mukana neuvoston toiminnassa.
Todettiin, että koronaviruspandemiasta johtuen tänä vuonna ei järjestetä
vammais- ja vanhusneuvoston yhteistä virkistysretkeä.
Seurakunnan edustajana neuvostossa ollut Alex Anttila on vaihtanut
työpaikkaa. Seurakunta ei ole vielä nimennyt uutta edustajaa.

7.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arvi Pietilä
puheenjohtaja

Päivi Honkala
sihteeri

