
VANHUSASIAINNEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA 
  
 
 
VANHUSASIAINNEUVOSTON KOKOUS 4 / 2020 
 
Aika tiistai 29.9.2020 klo 14.00 – 15.37 
 
Paikka Urhelutalo Raahelan kokoushuone 
 
Läsnä Arvi Pietilä, puh.joht. Raahen ja Ympäristön eläkkeensaajat ry 
 Riitta Härönoja Raahen kaupungin eläkeläiset ry 
 Lauri Utunen Eläkeliiton Vihannin Yhdistys ry 
 Oili Laulumaa Raahen Eläkeläiset ry 
 Maija-Leena Hirvonen Raahen kansalliset seniorit ry 

Erik Vuokila  Raahen ja Ympäristön Sotaveteraanit ry 
Seija Knuutila Rautaruukin Eläkeläiset ry 
Pirjo Ala-aho Eläkeliiton Pattijoen Yhdistys ry 
Risto Riihijärvi Raahen Seudun Rintamaveteraanit ry 
Aimo Karppinen kaupunginhallituksen edustaja 
Paula Pihkanen  Kaupungin teknisen osaston edustaja 

 Päivi Honkala neuvoston sihteeri  
 
 Kutsuttuina vierailijoina Marjukka Manninen ja Antero Aulakoski. 
 
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. Esityslistan hyväksyminen 
 
 Hyväksyttiin esityslista. 
 
4. Hyvinvointikuntayhtymän ja vanhusasiainneuvoston yhteistyö 
 

Kokoukseen oli kutsuttu Raahen hyvinvointikuntayhtymästä johtaja Marjukka 
Manninen ja hallituksen puheenjohtaja Antero Aulakoski keskustelemaan 
hyvinvointikuntayhtymän ja vanhusasiainneuvoston yhteistyöstä ja 
vuorovaikutuksesta. 
 
Marjukka Manninen kertoi ikääntyneiden määrän kasvun mukanaan tuomista 
haasteista hyvinvointikuntayhtymän toiminnalle.  Hyvinvointikuntayhtymä on 
tehnyt määrätietoista työtä vanhusten hoivan ja hyvinvoinnin puolesta, josta 
hyvänä esimerkkinä on valtakunnallistakin huomiota saanut 
vanhusneuvolatoiminta. 
 



Keskusteltiin myös hyvinvointisuunnitelmasta.  Kaupungin ja 
hyvinvointikuntayhtymän yhteistyönä tehtävän hyvinvointisuunnitelman 
vetovastuussa kaupungin puolelta on Leena Mikkola-Riekkinen.  
Hyvinvointikuntayhtymä kerää/laatii omalta osaltaan suunnitelmaan tarvittavat 
aineistot. 

 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Luettiin ja hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat. 
 

6. Vastine kuntalaisaloitteeseen 

Raahen Eläkeläiset ry on jättänyt Raahen kaupungille kuntalaisaloitteen 

kaupungin liittymisestä Maailman Terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten 

kuntien verkostoon. 

Aloitteessa todetaan, että verkostoon liittyminen ei synnytä suoria velvoitteita. 

Ikäystävällinen kunta määrittelee itse, miten se toteuttaa ikäystävällisyyttä, ja 

kuinka se huomioi väestön ikääntymisen päätöksenteossaan ja sitä 

ohjaavissa asiakirjoissa. Verkostoon liittymisen kautta verkoston jäsenet 

voivat vaihtaa kokemuksia asiantuntijoiden kanssa ja jakaa hyväksi havaittuja 

käytäntöjä.  Verkostoon liittyminen täydentää Raahen kaupungin strategiaa. 

Kuntalaisaloitteessa todetaan ikäystävällisyyden keskeisistä elementeistä mm. 

seuraavaa: 

1. Päätöksenteon on oltava ikäystävällistä, ja vanhusneuvostolla on oltava 

todellista vaikutusvaltaa, jo asioiden valmisteluvaiheessa. 

2. Elinympäristön kehittämisessä, kuten kaavoituksessa ja 

rakentamisessa, on otettava huomioon ikäihmiset.  Asumisen, 

liikenteen ja elinympäristön pitää olla esteetöntä, turvallista ja 

viihtyisää. 

3. Julkisia palveluita on kehitettävä ikäihmisten tarpeet huomioiden. 

Liite Raahen Eläkeläiset ry:n kuntalaisaloite 

Päätös Vanhusasiainneuvosto yhtyy Raahen Eläkeläiset ry:n aloitteeseen, ja esittää 

kaupunginhallitukselle, että Raahen kaupunki liittyy Maailman Terveysjärjestö 

WHO:n ikäystävällisten kuntien verkostoon. 

7. Vanhustenviikko 

Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna teemalla Onni on vanheta. 

Todettiin, että edelleen vallitsevasta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen 

tänä vuonna ei järjestetä tapahtumia eikä palvelukotivierailuja 

vanhustenviikolla.  Riksapyöräajeluja tarjotaan palvelukodeille. 

 

 



8. Riksapyörien markkinointi 

Riksapyörät ovat tänä syksynä olleet vilkkaasti palvelukotien käytössä, mutta 

loppusyksylle riksoja ei näkyvämmin markkinoida.  Keväällä Raahe-opisto 

järjestää riksaluotsikurssin, ja sen jälkeen riksapyöriä taas markkinoidaan 

palvelukoteihin, omaishoitajille ja muille halukkaille. 

9. Muut esille tulevat asiat 

Paikallisten eläkeläisyhdistysten yhteiskokous on sovittu pidettäväksi 

maanantaina 9.11.2020.  Yhteiskokouksessa tehdään kaupunginhallitukselle 

esitys neuvoston jäsenten nimeämiseksi toimikaudelle 2021 – 2022.  Sovittiin, 

että yhdistyksiin lähetetään lista neuvoston erovuoroisista jäsenistä. 

Riksapyöräkeräys päättyy 30.9.2020.  Lehteen laitetaan maksettuna 

ilmoituksena kiitokset keräykseen osallistumisesta ja mahdollisesti lehtijuttu 

keräyksen onnistumisesta. 

10.  Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:37. 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Arvi Pietilä    Päivi Honkala 
puheenjohtaja   sihteeri 


