
VANHUSASIAINNEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA 
  
 
VANHUSASIAINNEUVOSTON KOKOUS 4 / 2018 
 
Aika tiistai 11.12.2018 klo 12.00 – 13.22 
Paikka Tapahtumatalo Raahe, 2 krs. kokoushuone 
 
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 
Aimo Karppinen Raahen kaupunginhallituksen edustaja 
Erja Laulumaa Raahen s. hyvinvointikuntayhtymä 

 Piritta Rossi  Raahen kaupungin liikunta- ja kulttuuritoimi 
 Päivi Honkala, sihteeri  
 
Poissa   Kauko Lumiaho  Raahen ja Ympäristön Sotaveteraanit 

Anna Vatjus  Raahen seurakunnan edustaja 
   
Asiat 
 
29 Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Arvi Pietilä avasi kokouksen.  Läsnäolijat on todettu yllä.    
 
30 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.    
 
31 Asialistan hyväksyminen 
 
 Luettiin ja hyväksyttiin kokouksen asialista. 
 
32 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.   
 
33 Tutustuminen hyvinvointipiste Neuvorassin toimintaan  
 

Ennen kokouksen alkua vanhusasiainneuvosto tutustui hyvinvointipiste 

Neuvorassin toimintaan.   

Neuvorassi tarjoaa maksutta ohjausta ja neuvontaa, sekä antaa tietoa 

kaikenikäisille asiakkaille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.  Neuvorassi 

toimii ns. matalan kynnyksen periaatteella, ja sinne voi poiketa ilman 



ajanvarausta.  Neuvorassissa järjestetään asiantuntijaluentoja sekä 

teemapäiviä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Todettiin, että neuvoston jäsenet vievät yhdistyksiinsä tietoa Neuvorassin 

toiminnasta, ja kannustavat tutustumaan sen tarjoamiin palveluihin. 

34. Yhteiskokouksen kuulumiset 

Puheenjohtaja selosti yhteiskokouksen kuulumiset.  Kokous oli 

Toimintakeskus Kreivinajassa 26.11.2018. 

35. Vanhusasiainneuvoston jäsenet kaudelle 2019 – 2020 

Täydennettiin yhteiskokouksen laatimat ehdotukset neuvoston jäseniksi 

seuraavalle kaksivuotiskaudelle.  Neuvoston nimeäminen viedään 

kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

Liitteenä täydennetty lista jäsenistä seuraavalle kaudelle. 

36 Muut esille tulevat asiat 

Veikko Sipola puheenvuorossaan kiitti puheenjohtajaa ja sihteeriä kuluneesta 

toimintakaudesta. 

Erja Laulumaa puheenvuorossaan kertoi veteraaneille tarjottavista etuuksista 

ja palveluista.  Puheenvuoron päätteeksi todettiin, että nyt alkaa olla viimeiset 

hetket saada tunnuksettomat veteraanit em. palvelujen piiriin.  

Veteraanijärjestöiltä toivotaan aktiivisuutta etsimään tunnuksettomat 

veteraanit, ja olemaan yhteydessä veteraaniasiamieheen, joka hoitaa 

palvelutarpeen kartoitukset veteraanien luona. 

37. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 4.2.2019 Gellmanin kokoustilassa. 

Kokoukseen tulee vierailemaan geriatrian ylilääkäri Maisa Karjula sekä hoidon 

ja hoivan palvelujen tulosaluejohtaja Mervi Koski Raahen seudun 

hyvinvointikuntayhtymästä. 

38. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.22. 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Arvi Pietilä    Päivi Honkala 
puheenjohtaja   sihteeri 


