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Raakel ry, Raahen kaupungin eläkeläisten oma yhdistys 
 

Jäsenkirje 1/2016 
 
Lähestymme perinteelliseen tapaan jäsenkirjeellämme, jossa kerromme tämän  
vuoden suunnitelmistamme.  Olemme laittaneet tähän jo tiedettyjä tilaisuuksia 
ja niiden päivämääriä. Mutta vuoden aikana päiviämme niitä paikallislehtien 
Järjestöt-palstoilla tai kaupungin nettisivuilla www.raahe.fi ja siellä Raakelin 
osastossa. 
 
o Hallitus 
 
Hallituksen talvi- ja kevätkauden  kokoukset ovat maanantaisin: tammikuu: 11.1.2016,  
helmikuu: 1.2.2016, , maaliskuu: 7.3,2016, huhtikuu: 4.4.2016 ja toukokuu: 2.5.2016. Ne 
pidetään Kreivinajan toimintatuvassa  klo 13.00 – 14.30. Syksyn kokousajat ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 
o Porinakerhot 
 
Maria-Liisa Alamäki on ahkeroinut ja saanut valmiiksi talvi- ja kevätkauden toiminta-
suunnitelman. Teemana on Kotiseudun kulttuuri ja historia. Muistelu ja tarinointi on yhteisistä 
kokemuksista koettu virkistävänä ja sosiaalisesti yhdistävänä. 
 
- tammikuu: 21.1.16  seminaari-ja koulumuistoja, vieraana Heli Kangas. 
- helmikuu: 25.2.16   siirtolaisuus ja sopeutuminen: laulunäytelmä Jaakko Raution elämästä. 
hän oli Amerikan siirtolainen 1900-luvun alussa. Esitys on Kruunun-  makasiinissa 
- maaliskuu: 17.3.16 Kerttu Kastellin maailmankuva, mukana Silja Lukkarila 
- huhtikuu:  28.4.16 aihe vielä auki 
- toukokuu:19.5.2016: ”Kirjailijoiden Raahe”, kävelykierros Raahessa ja tutustuminen täällä 
asuneiden kirjailijoiden asuinsijoihin. Opas voi velottaa ”jotakin” kävelykierroksesta. 
Tilaisuudet alkavat klo 10. 

  
 
 
  

Vapaamuotoiset kuukausikokoukset 
 

-  helmikuu: ma 1.2.2016 klo 15.00 Kreivinajan salissa yleinen kuukausikokous, joka on 
tarkoitettu koko jäsenistölle. Aiheena on  ikäihmisten ARKITURVALLISUUS, johon 
kuuluu monia osa-alueita, kuten turvallisuus, Näistä meille kertoo Erkki Sivonen, jolla on 
hyvä kokemus tältä alalta. 
- maaliskuu: ma 7.3 klo 15.00 Kreivinajan salissa yleinen kuukausikokous, joka on tarkoitettu 
koko jäsenistölle. Aiheena on pankkiasiat   
- huhtikuu: 4.4.16 klo 15.00 Kreivinajan salissa sääntömääräinen kevätkokous, jossa lisäksi 
on vieraana Oulun Sähkönmyynnin edustaja Jarmo Meriläinen kertomassa energiasäästöistä. 
- toukokuu: 2.5.15 yleinen kuukausikokous järjestetään Raahen Energia Oy:n Pikimäen 
tukikohdassa. Raahen Energia esittelee toimintaansa ja tilojaan. 
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o Sääntömääräiset kokoukset 

 
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 4.4.2016 klo 15.00 Kreivinajan salissa.  
 
Sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuussa myös Kreivinajan salissa. Mutta 
tarkempi ajankohta ja luennoitsija ilmoitetaan  myöhemmin. 
 
Molemmilla kerroilla on ”pruukannut” olla ulkopuolinen luennoitsija.  
 
Kuntoilutoiminta 

 
- Kuntosalivuorot ovat Raahen liikuntahallin yläkerran salissa tiistaisin ja    torstaisin klo 
15.00 -16.30.  Tule mukaan ja  tuo kaverisikin kehittävän ja virkistävän kuntoilun pariin.  
 
- Raahelan urheilutalossa  on meille varattu  keskiviikkovuoro klo 12-13. Monipuolisiin ja 
turvallisiin laitteisiin kannattaa käydä tutustumassa.  Omat salissa paljon käyneet jäsenemme 
voivat opastaa aloittelijoita. 
 
- Joka kerta voi harjoitella itsenäisesti ja mennä  ohjattuihin  harjoituksiin, joita tulevat 
pitämään joko kaupungin liikunnanohjaaja tai ulkopuolinen, joista ilmoitetaan erikseen 
paikallislehdissä..  
 
Eläkeläisjärjestöjen johdettuja yhteisharjoituksia pidetään  maanantaisin Arina Areenalla kello 
11-12, 
Retkitoiminta 

 
♣  Perinteellinen, ns. Hannun retki (Hannu Pyykönen) on loppunut Hannun jäädessä 
eläkkeelle. Tilalle on tulossa teknisen viraston päällikön Pasi Alatalon vetämä 
vastaavanlainen tapahtuma touko-kesäkuun vaihteessa,  josta ilmoitetaan myöhemmin 
tarkemmin paikallislehtien järjestöt-palstoilla. 
 
♣ Hallitus järjesti viime kevättalvella maaliskuussa retken Rokualle, jonne mentiin linja-
autolla, kun osanottajia oli parikymmentä.  Tämän kevättalven osalta ei ole vielä päätetty. 
Rokualla, joka on varsin lähellä,  on monipuoliset mahdollisuudet kaikenlaiseen kuntoiluun 
niin ulkona kuin sisällä.  
 ♣ Jäsenillä on mahdollisuus osallistua yhteistoimintaretkille muiden järjestöjen kanssa, esim. 
Viroon. Näitä on viime vuosina järjestäneet esim. eläkeläisyhdistykset. 
 
Näistä kaikista tiedotetaan tarkemmin paikallislehtien järjestöt-palstoilla. 

Ω Tuetut lomat 
Tuetuille lomille tulemme hakemaan hallituksen päätösten mukaisesti. Niihin on aikaisemmin 
osallistuttu eri puolilla Suomea. 
 

Ω TÄRKEÄÄ MUISTETTAVAA 
♣ Uimahallin ja muiden sen tilojen laajennuksista saa tietoa heidän nettisivuiltaan 
www.vesipekka.fi 
 
Sieltä käy selville, että uudet aukioloajat ja uusi tuotehinnasto otetaan käyttöön 
laajennusosan valmistuttua kevään aikana.  Vesipekka tiedottaa  ajankohdasta 
helmikuussa 2016. Aukioloajat sekä hinnasto ovat voimassa elokuuhun saakka, jolloin 
kaikkien tilojen lopullinen käyttöönotto tapahtuu. 
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♣Raahe maksaa Raahen kaupungilta eläkkeelle jääneille (ei edellytä Raakel ry:n jäsenyyttä) 
8,50 euron kulttuurituen kerran kalenterivuodessa. Raahen kaupungin alueella järjestetyn 
tapahtuman pääsylippu tms. dokumentti toimitetaan Raatihuoneelle henkilöstöpalveluihin. 
Raatihuoneen seinässä, Juvan puiston puolella, olevaan postilaatikkoon voi myös lipun  
jättää. Lippuun merkitään nimi, syntymäaika (ei tunnuksen  loppuosaa) ja pankkitili Iban- 
muodossa. Näillä tiedoilla varustetut liput toimitamme maksuun. Jos tietoja puuttuu, korvaus 
jää maksamatta. 
 
♣ Senioripassi 65 vuotta täyttäneille maksoi viime vuonna 31,- €uroa, mutta uudesta passin 
hinnasta ei ole vielä päätetty.. 
 . 
♣ Kaupungin palveluksesta eläkkeelle jääneillä on mahdollisuus vuokrata lomaosakkeita 
Rokualta  ja Vuokatista. Hinnat vaihtelevat, esim. viikonloppuna on kalliimmat hinnat ja 
kesällä on  hinta on  hieman halvempi.  Osakkeisiin haetaan ensisijaisesti sähköisesti 
osoitteella: anita.myllykoski@raahe.fi, puh. 040 1356989.  Varauslomakkeita ja tarkempia 
hinta-ym.  tietoja kannattaa kysyä varauksen, yhteydessä kaupungin henkilöstöhallinnosta 
Rantakatu 50, Raatihuone. 
  
♣ Vanhusasiain neuvostossa vuonna 2016  ovat yhdistyksemme edustajina, varsinaisena 
jäsenenä Pentti Rahkamaa  ja varajäsenenä Mauri Pirilä, joihin voi ottaa tarvittaessa näissä 
asioissa yhteyttä. 
 
♣ Kansalaistalo JYTY ry:n hallituksessa on edustajamme Eero Kanamäki ja varalta Eeva-
Leena Oesch. Kreivintorin talotoimikunnassa ovat edustajamme  Marja-Leena Tuominen. 
 
♣ Jäsenmaksun pankkisiirtolappu tulee tämän kirjeen  mukana. Jäsenmaksu tälle vuodelle on 
10,- € ja se on maksettava Danske Pankin (ent.Sampo-pankki) tilillemme FI65 8000 2615 
3848 89 tai Raahen Seudun Osuuspankkiin tilillemme FI64 5381 0320 1171 69 
 
Arvoisa jäsen: seuraa Raahen Seudun ja Raahelaisen järjestöt-palstoja,  sillä niissä 
tiedotamme tarkemmin vielä lähempänä ko. tilaisuuksia. 
 
Toivotamme kaikille jäsenillemme onnea alkavalle vuodelle ja runsasta mukanaoloa 
tilaisuuksissamme. 
 

RAAKEL RY  
Raahen kaupungin eläkeläiset 
Hallitus 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


