
RAAHEN VANHUSASIAINNEUVOSTO   PÖYTÄKIRJA 
  
 
 
VANHUSASIAINNEUVOSTON KOKOUS 2 / 2022 
 
 
Aika tiistai 26.4.2022 klo 13.00 – 14.30 
 
Paikka Tapahtumatalo Raahe, Parkki-kabinetti 
 
Läsnä Kauko Lumiaho, puh.joht. Eläkeliiton Raahen Yhdistys ry 
 Lauri Utunen  Eläkeliiton Vihannin yhdistys ry  
 Hilkka Okkonen  Raahen kansalliset seniorit ry 
 Risto Rautio  Raahen Eläkeläiset ry  
 Pekka Leppikangas  Raahen kaupungin eläkeläiset Raakel ry
 Pirkko Valtanen  Raahen ja Ympäristön Eläkkeensaajat ry 
 Tuula Nyman  Rautaruukin Eläkeläiset ry 
 Erik Vuokila   Raahen ja Ympäristön Sotaveteraanit ry 
 Pirjo Ala-aho  Eläkeliiton Pattijoen yhdistys ry 
 Päivi Honkala  neuvoston sihteeri  
 
 
 
8. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Kauko Lumiaho avasi kokouksen.  
 
Läsnäolijat on todettu yllä. 

 
9. 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.    
 
10. Edelliset kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 
 

Luettiin, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kokouksen 9.11.2021 pöytäkirja. 
 
11. Ehdokkaiden nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 

vanhusneuvostoon 
 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-järjestämisen 
vastuuvalmistelijalta on tullut vanhusasiainneuvostolle pyyntö nimetä kaksi 
ehdokasta (yksi mies ja yksi nainen) hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. 
 
Ehdokkaiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon 
nimettiin Kauko Lumiaho ja Sirkka Kankaala. 
 



12. Riksapyörien käyttöehdot kesälle 2022 
 

Päätettiin, että riksapyörien lainaamista jatketaan entisin ehdoin.  
Palvelukoteja ei veloiteta pyörien käytöstä. 
 
Pyritään saamaan paikallislehteen juttu riksapyöristä, ja siihen tietoa keneltä 
pyöriä voi varata.   
 
Pyörien lainaamisesta tiedotetaan myös kaupungin nettisivulla. 

 

13. Kesän virkistyspäivä 

Raahen kaupungin vammaisneuvosto ehdottaa, että vanhusasiainneuvosto ja 

vammaisneuvosto yhdessä järjestävät kesäkuussa virkistyspäivän. 

Päätettiin, että kyllä, järjestetään vammaisneuvoston kanssa yhteinen 

virkistyspäivä, mutta järjestetään se vasta elokuussa, esim. 13.8.2022.  

Paikkana seurakunnan leirikeskus Kultala, ja ohjelma edellisten 

virkistyspäivien kaltainen. 

14. Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaari 31.5.2022 

Päätettiin osallistua Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään avoimeen 

webinaariin, jossa esitellään poikkihallinnollisesti valmisteltu luonnosehdotus 

valtioneuvoston periaatepäätöksestä ikäohjelman jatkotavoitteista ja 

toimenpiteistä seuraavalle hallituskaudelle.  Webinaari on 31.5.2022 klo 10.00 

– 14.00.  Varataan Parkki-kabinettia webinaarin seuraamista varten. 

15. Lausunto vapaa!-Fri! -hankkeesta 

Oikeusministeriö pyytää 12.5.2022 mennessä lausuntoa Vapaa!-Fri! -

hankkeen väliraportista. Hankkeen väliraportissa kuvaillaan hankkeessa esiin 

nousseita havaintoja vapaaehtoistoiminnan tilasta Suomessa, siihen 

vaikuttavista ja sitä haastavista tekijöistä. 

 Käytiin läpi hankkeen väliraportti, eikä siihen ollut huomautettavaa. 

16. THL:n toimeenpanema vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on aloittanut sosiaali- ja 
terveysministeriön toimeksiannosta kansallisen vanhuspalvelujen 
asiakastyytyväisyyden seurannan kotihoidossa, tavallisessa 
palveluasumisessa ja ympärivuorokautisessa 
palveluasumisessa.  Seurantaan kuuluu kolme kyselyä, joihin vastaavat 
säännölliset ja pitkäaikaiset vanhuspalvelujen asiakkaat. Tiedonkeruu on 
alkanut 14.3. ja jatkuu 13.5.2022 saakka. Palveluyksiköt jakavat kyselyt omille 
asiakkailleen THL:n ohjeiden mukaan.  

Päätettiin, että otetaan yhteyttä viranhaltijoihin tai palveluntuottajien 
vastuuhenkilöihin sen varmistamiseksi, että asiakaskyselyt on jaettu 
asiakkaille palveluyksiköistä.  



17. Muut esille tulevat asiat 
 

Kokouksessaan 9.11.2021 neuvosto päätti kutsua Raahen seudun 

hyvinvointikuntayhtymästä tulosaluejohtaja Katriina Niemelä ja geronomi 

Anniina Haukipuro kertomaan sote-asioiden etenemisestä ja vaikutuksista 

ikäihmisten palveluihin.  Katriina Niemelä ei enää ole hyvinvointikuntayhtymän 

palveluksessa, ja Anniina Haukipuro on pitkällä sairaslomalla, ja sen vuoksi 

kutsu on viivästynyt.  Katriina Niemelää hyvinvointikuntayhtymässä sijaistava 

Jaana Viitanen ja geronomi Anniina Haukipuro ovat ilmoittaneet tulevansa 

mielellään neuvoston kokoukseen myöhemmin keväällä. 

Neuvostolle annettiin tiedoksi Hoivatyön lauluja -elokuvan kustannukset, ja 

päätettiin, että ei tilata elokuvaa Raaheen. 

Neuvostolle kerrottiin Lähidemokratian käynnistämästä osallistuvasta 

budjetoinnista. 

Riksapyöriin on tilattu viirit, joissa on kaupungin vaakuna ja pyörien nimet, 

toisessa sana Virpi ja toisessa Arvi.  

18.  Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30. 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Kauko Lumiaho   Päivi Honkala 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 


