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RAAHEN KAUPUNGIN ELÄKELÄISET
RAAKEL R.Y

Liite n:o 2

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012
YHDISTYKSEN HALLINTO
Hallitus
Pentti Rahkamaa (puheenjohtaja), Mauri Pirilä (varapuheenjohtaja), Aimo Aunola,
Aira Hurri, Riitta Härönoja, Viljo Lehmusketo, Liisa Mattila, Arja Merikanto, Pekka
Männistö, Pirjo Männistö ja Hilpe Rantala.
Hallitus on kokoontunut kahdeksan (8) kertaa, joista pöytäkirjapykäliä on kertynyt
92. Hallituksen jäsenten tehtävät olivat seuraavat:
Liikuntavastaava
Jäsenasiat ja projektit
Kulttuuri ja ohjelmat
Avustukset ja neuvonta
Emäntä
Kerhovastaavat
Retkivastaavat

Aimo Aunola
Riitta Härönoja
Pekka Männistö
Viljo Lehmusketo
Arja Merikanto
Aira Hurri ja Pirjo Männistö
Liisa Mattila ja Hilpe Rantala

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi Pauli Vaihoja ja rahastonhoitajana Sirkka
Kankaala. Myös kunniapuheenjohtaja Meeri Larsson on osallistunut ahkerasti
kokouksiin.
Tilinpäätöksen tietokoneohjelmalla teki Arja Silvola Raahen Tili- ja atk-palvelusta.
Maksaneita jäseniä yhdistyksessä oli 31.12.2012 yhteensä 186, jossa lisäystä
edellisvuodesta on 7 henkilöä. Jäsenluettelossa on kaikkiaan 277 henkilöä.
Kaupungilta saatiin avustusta 900,- €uroa. Viime vuoden tilinpäätöksessä tulot olivat
4.236,33- €uroa ja menot 4.029,44 € €uroa, joten ylijäämää kertyi 206,89 €uroa.
Jäsenkirje 1/2012 lähetettiin alkuvuodesta kaikille jäsenille. Jäsenhankintaa
tehostettiin tiedotteilla, joita lähetettiin uusille eläkkeelle jääneille.
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Vanhusasiain neuvostossa oli kaudella 2012 yhdistyksemme varsinaisena jäsenenä
Meeri Larsson ja varajäsenenä Mauri Pirilä.
Kreivinajan palvelutaloyhdistystoimikunnassa oli edustajanamme Pirjo Männistö.
Jytyn hallituksessa toimintavuonna oli varsinaisena jäsenenä Eero Kanamäki ja
varajäsenenä Eeva-Leena Oesch.

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.4.2012 Kreivin ajassa.
Mukana oli 25 osanottajaa.
Kokouksen päätteeksi Raahen kaupungin entinen sosiaalijohtaja Viljo Lehmusketo kertoi monista
eläkeläisiä kiinnostaneista asioista, kuten palvelusetelistä, perhe-eläkkeestä, kotiin annettavista
palveluista hyvinvointikuntayhtymän kautta, hoitotuesta, kelan eläke-etuuksista, maksukatosta,
asumistuista jne.
Kattavan esitelmän johdosta keskusteltiin vilkkaasti.

--Syyskokouksessa, joka pidettiin 22.11.2012, oli mukana 18 jäsentämme.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Pentti Rahkamaa.
Tilaisuudessa oli vieraanamme Raahen Seudun Hyvinvointikuntayhtymän vanhuspalveluiden
päällikkö Erja Laulumaa. Hän kertoi varsin tyhjentävästi mm. vanhuspalveluista ja niiden
kriteereistä, säännöllisestä ja tilapäisestä kodinhoitopalveluista sekä niiden hinnoista. Uutta
palvelua on Kummatissa 1.1.2013 alkaen tarjottava yhteisasumispalvelu eli kimppa-asumista
Ratsukatu 9D tiloissa. Tämä tuntui kovasti kiinnostavan jäseniämme. Alustuksen johdosta virisi
vilkasta keskustelua.

Kuukausikokoukset, vierailut ja 15-v juhlat
Vierailimme 1.2.12 kuukausikokouksen merkeissä Raahen Seudun Osuuspankissa.
Mukana oli 27 jäsentämme. Riitta Viitanen OP:sta kertoi havainnollisesti pankin
verkkopalveluista, mitkä ovat meillekin nykyaikaa. Reijo Härönoja kertoi
mielenkiintoisella tavalla turvallisuusasioista, joita meidän ikäihmisten on tärkeä
tietää.
Raahen kirkkoon tutustuimme 22.3.12. Kaunista pyhättöämme esitteli kirkkoherra
Tuomo Matala. Seurakunta tarjosi kahvit. Mukana oli 30 henkilöä.
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Yhdistyksen 15-v juhla ja samalla joulujuhla pidettiin 11.12.2012 Kreivinajassa
monipuolisella ohjelmassa. Pienoishistoriikin esitti Mauri Pirilä ja kaupungin
tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Kari Karjalainen. Lupsakkaiden aikuisten
tiernamiesten (tiernapojat) esityksestä jokainen tuli hyvälle tuulelle ainakin
ratkiriemukkaista nauruista päätellen. Jouluiset yhteislaulut kuuluivat tietysti
ohjelmaan ja Mauri Kaarelan huumoripitoinen runo.
Yli 10-vuotisesta toiminnasta muistettiin standaareilla Liisa Mattilaa, Hilpe Rantalaa
ja Pauli Vaihojaa. Pirjo Siuvatti oli estynyt saapumasta tilaisuuteen, mutta hän sai
ansaitsemansa huomionosoituksen hallituksen kokouksessa 16.1.2013. Luovuttajina
toimivat kunniapuheenjohtaja Meeri Larsson ja yhdistyksen puheenjohtaja Pentti
Rahkamaa.
Yleisöä oli niin paljon, ettei tarkkaa lukumäärää saatu ”koskaan selville”, mutta
epävirallisesti puhuttiin 90 henkilöstä.
Retket
Rokualle 14.3.12 päätetty perinteinen retki peruuntui osanottajien vähyyden vuoksi,
sillä matkalle ilmoittautui vain 12 henkilöä.
--Perinteellinen Hannun retki tehtiin 31.5.12. Lähtö tapahtui klo 12.00 linjaautoasemalta ja keskustan kiertämisen jälkeen juotiin kahvit pullan kanssa
museonrannan kahvilan ulkoterassilla.
Linjan-auton keula suuntautui sitten kohti kultakaivosta. Oppaana oli kaivoksen
johtaja, joka mukaansatempaavasti kertoili kaivoksen toiminnasta. ”Kultakimpaleita
ei meille muistoksi vielä jaettu, ehkäpä joskus myöhemmin”.
Sen jälkeen käytiin Lapaluodon satamassa, josta on kehittynyt monipuolinen tuontija vientisatama, mm. talotehdas sinne on valmistumassa ja muutakin toimintaa on
tiedossa.
Mukana oli yli 50 henkilöä. Kiitämme ja kumaramme syvään Hannulle tämänkin
retken järjestämisestä ja asiantuntevasta ja lupsakkaasta opastuksesta.
--Vihannin retki rehtiin 19.9.12 ja se onnistui hyvin. Mukana oli 33 osanottajaa.
Matka tehtiin Käkelän Liikenne Oy:n autolla. Ukonkantissa tarjottiin aamukahvit,
minkä jälkeen kokoonnuttiin kokoussaliin kuuntelemaan kunnanjohtaja Leena
Mikkola-Riekkinen esitteli kunnan toimintoja.
Innokas kotiseutuhenkilö Anja Kaartinen kertoi Vihannin Kotiseutu-yhdistyksen
toiminnasta. Tutustuttiin sen hyvässä kunnossa ja hoidossa oleviin rakennuksiin.

4

Tehtiin kiertoajelu lähialueelle, mm. lapsikylän luona piipahdettiin kunnanjohtajan
toimiessa asiantuntevana oppaana.
Lapsikylän toiminnasta, johon emme päässeet tiukan aikataulun vuoksi tutustumaan,
kertoi autossa johtaja Sinikka Loukusa. Ruokailu edulliseen 5,60 €uron hintaan
tarjottiin palvelukeskuksessa.
Liikunta- ja kuntoiluharjoitukset
Liikuntahallin kuntosalissa kokoontui tiistaisin ja torstaisin talvi- ja kevätkaudella
klo 13.00 – 14.30, mutta syyskaudelle 2012 aika muuttui klo 14.30 – 16.00.
Jäseniämme oma-aloitteisesti kuntoilun merkeissä ja niissä kävijöitä oli vuoden
aikana keskimäärin 5-10 henkilöä kerralla.
Vuoromme ovat olleet yli 10 vuoden ajan klo 13.00 – 14.30 välillä, mutta Raahen
Liikuntahalli Oy:n taholta vuoroaikoja muutettiin Raahen Ammattiopiston
liikuntatuntien vuoksi. Raakelin hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ja teki
liikuntahallille oikaisuvaatimuksen, mutta siihen ei tullut muutoksia. Uusi ajankohta
ei liene sopiva siitä päätellen, että kuntoilijoita ei ole käynyt niin paljon kuin
aikaisemmin.
Kaupungin vs. liikunnanohjaaja Marina Alapere piti syyskaudella ohjattuja ja
suosittuja liikuntaharjoituksia, mm. tasapainoharjoituksia seuraavasti: 19.1, 26.1, 2.2,
9.2., 12.4, 13.11, 20.11 ja 27.11.2012. Osanottajamäärät vaihtelivat 10-20 välillä.
Kulttuuriharrastukset
Kulttuuritoimen järjestämistä teatterimatkoista ja paikallisista konserteista olemme
tiedottaneet jäsenistöllemme ja osallistuneet kustannuksiin. Keski-Pohjanmaan
Kamariorkesterin vierailuun Raahessa 17.2.12 tarjosimme 20 jäsenellemme
mahdollisuuden osallistua konserttiin. Vain kuusi henkilöä käytti tilaisuutta
hyväkseen.
Muita tapahtumia ja tilaisuuksia
Vanhusasiain neuvoston yleisiin kokouksiin on 12.4.12 Työväentalolla ja 3.12.2012
Kreivinajassa on osallistuttu.
--Mauri Pirilä osallistui Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäiville Oulussa 11.5.2012.
--Ikäihmisten tuetulle hyvinvointilomalle 1.10-6.10.12 Kajaanissa osallistui 21 jäsentä.
Matkan vastuuhenkilönä toimi Riitta Härönoja. Matka tehtiin Tilaus-liikenne
Nylander’:n linja-autolla, joka vei lomalaiset 1.10.12 ja haki pois 6.10.12.
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Mukana olleet olivat erittäin tyytyväisiä ohjelmaan ja muihin palveluihin
--Vanhusten viikon tapahtumiin osallistuttiin. Raakel ry:lle kuului Kummatin
vanhustentalon tilaisuuden hoitaminen torstaina 11.10.12. Pekka Männistön johdolla
laulettiin, Mauri Kaarela lausui runoja ja Arja Merikanto vastasi kahvituksesta.
Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja mukana oli 13 henkilöä. Hallituksen piiristä olivat
mukana Pekan ja Arjan lisäksi Pentti Rahkamaa ja Meeri Larsson.
--Raakel ry:llä on omat nettisivut, mitkä ovat osoitteessa www.raahe.fi/raakel, jonne
sihteerin lähettämän aineiston päivitykset hoitavat kaupungin puolesta Kirsti
Vähäkangas ja varahenkilönä Päivi Kurola.
--Atk-kerho ei kertomusvuonna toiminut, mutta Raahe-opisto järjesti kursseja myös
ikäihmisille. Atk-kerho Maria-Liisa Alamäen johdolla laittoi opiston rehtorille
kirjelmän ikäihmisten kurssittamisesta ja opetuksessa huomioon otettavista seikoista.

Kiitämme jäsenistöämme kuluneesta vuodesta.
Raahessa 20.2.2013

RAAKEL RY hallitus
Puheenjohtaja

__________________________
Pentti Rahkamaa

Sihteeri

__________________________
Pauli Vaihoja

