
 

Raahen kaupungin vammaisneuvosto 

Toimintakertomus vuodelta 2019 

Vammaisneuvosto on raahelaisten vammaisyhdistysten, Raahen kaupungin ja Raahen 

seudun hyvinvointikuntayhtymän välinen yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on vammaisten 

henkilöiden oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, 

päätöksentekoon ja sen seurantaan sekä tehdä aloitteita, antaa lausuntoja ja 

kannanottoja.  

Vammaisneuvoston kokoonpano vuosina 2019 – 2020: 

Yhdistys/organisaatio  Edustaja vammaisneuvostossa (varahenkilö suluissa) 

Raahen seudun Keliakiayhdistys  Ritva Oinas (Sirkka Nivala) 
Raahen seudun Reumayhdistys  Leena Sippola (Marjatta Toivola) 
Vihannin Reuma ja Tules  Urpo Viitala (Heino Savela) 
Raahen Psyyke   Tuula Aho (Risto Heinonen) 
Raahen alueen Kuulo ry   Leila Pakarinen (Matti Roukala) 
Raahen seudun Diabetesyhdistys  Eija Tapanainen (Jouni Kukkonen) 
Vihannin Kehitysvammaisten Tuki  Merja Pekkala (Maria-Leena Sarpola) 
Raahen Alueen Sydänyhdistys  Maria-Liisa Heikkilä (Kaisa Lahtinen) 
Raahen seudun muistiyhdistys  Leila Pakarinen (Onerva Raivio) 
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset, 
Raahen kerho   Marja-Leena Hiltunen (Pentti Aalto) 
Raahen seudun Kehitysvammaisten Tuki Minna Karppinen (Eija Sorjamaa) 
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys,  
Raahen osasto   Terttu Koski (Pirjo Korpela) 
Raahen Seudun Invalidit ry  Juhani Lattunen 
Raahen seudun Hengitysyhdistys  Marja Mämmelä (Liisa Lukkarinen) 
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Juha Kähkönen 
kaupunginhallitus   Pekka Poukkula (Jouko Vasankari) 
tekninen palvelukeskus   Pasi Alatalo (Paula Pihkanen) 
 
Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimi Ritva Oinas, varapuheenjohtajana Eija 

Tapanainen ja sihteerinä Päivi Honkala.   

Kertomusvuoden aikana vammaisneuvosto kokoontui kolme kertaa.  Neuvosto seuraa 

aktiivisesti vammaispoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista.  Vammaisneuvosto mm.  

- antoi lausuntonsa Raahen alueen Kuulo ry:n esitykseen kuulemisen esteiden 

vähentämiseksi ja poistamiseksi sekä  

- otti kantaa kauppaliikkeitten mainostelineitten sijoitteluun.  Vammaisneuvosto totesi, 

että jalkakäytävillä olevat liikkeitten mainostelineet vaikeuttavat näkö- ja 

liikuntavammaisten liikkumista jalkakäytävillä.   

Vammaisneuvoston tiedusteluun mainostelineitten sijoittelun ohjeistuksesta kaupungin 
tekninen palvelukeskus toimi ripeästi ja ohjeisti kivijalkamyymälöitä ja liikehuoneistojen 
omistajia mainostelineitten sijoittelussa jalankulkuväylillä. 
 
 



Vammaisneuvosto ja vanhusasiainneuvosto järjestivät osallistujille maksuttoman 
virkistyspäivän 25.5.2019 Lännenrannan leirikeskuksessa.  Ohjelmassa oli liikuntaa, 
kilpailuja, yhteislaulua sekä lounas ja kahvit. Virkistyspäivän osallistujia oli noin 100. 
 
Neuvosto vieraili paikallisten vammaisyhdistysten toimitiloissa ja tutustui yhdistysten 

toimintaan.  Lisäksi yhteistyössä vanhusasiainneuvoston kanssa järjestettiin 20.11.2019 

yhdistysten yhteistapaaminen, johon kutsuttiin paikallisten vammais- ja 

eläkeläisyhdistysten edustajat. Yhteiskokous antoi julkilausuman hyvinvointikuntayhtymän 

laboratoriopalveluista.  

 

 

 

 
 


