
Raahen kaupungin vanhusasiainneuvosto 
 
Toimintakertomus vuodelta 2019 
 
Raahen kaupungin vanhusasiainneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, 
vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten 
osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.  
 
Vanhusasiainneuvoston kokoonpano vuosina 2019 – 2020: 

Yhdistys/organisaatio  Edustaja neuvostossa (varahenkilö suluissa) 

Raahen ja Ympäristön Sotaveteraanit ry Erik Vuokila (Juhani Sipola) 
Eläkeliiton Vihannin yhdistys ry  Lauri Utunen (Helena Talus) 
Raahen kansalliset seniorit ry  Maija-Leena Hirvonen (Hilkka Okkonen) 
Raahen Eläkeläiset ry   Oili Laulumaa (Anja Sarajärvi) 
Rautaruukin Eläkeläiset ry  Seija Knuutila (Pekka Tuhkanen) 
Raahen kaupungin eläkeläiset Raakel ry Harry Sanaksenaho (Riitta Härönoja) 
Eläkeliiton Pattijoen yhdistys ry  Pirjo Ala-aho (Aino Rinkinen) 
Eläkeliiton Raahen yhdistys ry  Erkki Sivonen (Matti Mänty) 
Raahen ja Ympäristön Eläkkeensaajat ry Arvi Pietilä (Kirsti Rinne) 
Raahen Seudun Rintamaveteraanit ry Risto Riihijärvi (Mikko Mattila) 
kaupunginhallituksen edustaja  Aimo Karppinen (Risto Heinonen) 
hyvinvointikuntayhtymän edustaja  Erja Laulumaa 
kaupungin teknisen toimen edustaja  Pasi Alatalo (Paula Pihkanen) 
seurakunnan edustaja   Alex Anttila. 

Vanhusasiainneuvoston puheenjohtajana toimi Arvi Pietilä, varapuheenjohtajana Erkki 
Sivonen ja sihteerinä Päivi Honkala. 

Vanhusasiainneuvosto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa.  Raahen seudun 

hyvinvointikuntayhtymästä geriatrian ylilääkäri Marja-Liisa Karjula ja hoidon ja hoivan 

palvelujen tulosaluejohtaja Mervi Koski kävivät vierailulla neuvoston kokouksessa ja 

esittelivät hanketta ”Rannikon simulointityö osana maakunnallista sosiaali- ja 

terveydenhuollon muutoksen valmistelua”.  Neuvosto myös vieraili Raahen seudun 

Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimitiloissa, jossa puheenjohtaja Aarne Eskola ja 

OmaisOivan vastaava Riitta Sipola esittelivät yhdistyksen toimintaa.  Lisäksi 

vanhusasiainneuvosto järjesti keskustelutilaisuuden Raahen aluesairaalan tilasta, ja 

vieraina tilaisuudessa oli mm. pääministeri Antti Rinne, kansanedustajat Hanna-Leena 

Mattila ja Katja Hänninen sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Hannu 

Kallunki.  Tilaisuudessa vanhusasiainneuvoston puheenjohtaja Arvi Pietilä ojensi 

pääministerille vanhusasiainneuvoston kirjallisen kannanoton sairaalan tilasta ja 

merkityksestä alueen ikäihmisille.  

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 osallistui Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämään Vanhusneuvosto-
päivään 20.5.2019.   
 



Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietettiin 6. – 13.10.2019 teemalla Varaudu vanhuuteen.  

Ohjelmassa oli mm. ohjattua liikuntaa, luentoja liikunnan, toiminnallisuuden ja ravinnon 

merkityksestä ikäihmisille, digiopastusta ja tietoa edunvalvontavaltuutuksesta, 

yhteislaulua, päivätanssit, yhteinen ruokailu ja vierailuja palvelukodeissa.  Viikon 

päätapahtumana oli luento aiheesta Mielen hyvinvointi, voimavaroja arjen keskellä.  

Luennoitsijana ja keskustelunavaajana toimi erikoissuunnittelija Tarja Levo.  

Lisäksi yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa järjestettiin 20.11.2019 yhdistysten 

yhteistapaaminen, johon kutsuttiin paikallisten vammais- ja eläkeläisyhdistysten edustajat. 

Yhteiskokous antoi julkilausuman hyvinvointikuntayhtymän laboratoriopalveluista.  

 

 
 
 
 


