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      Liite n:o 2 

RAAHEN KAUPUNGIN ELÄKELÄISET 

RAAKEL RY 

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016 

Yhdistyksen hallinto 

Hallitus 

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa, joista kertyi pöytäkirjan pykäliä 92 kpl. 

Hallituksen kokouksia pidettiin Kreivinajan toimintatuvassa seuraavasti: 1. 11.01, 2. 01.02, 3. 

07.03, 4. 04.04, 5. 02.05, 6. 05.09, 7. 03.10 ja 8. 07.11.2016   

Puheenjohtaja                Heikki Jäälinoja 

Varapuheenjohtaja, jäsenasiat        Riitta Härönoja 

Kunniapuheenjohtajat               Meeri Larsson ja Pentti Rahkamaa 

Liikuntavastaava                Mauri Pirilä 

Kulttuuri ja ohjelmat                Jorma Korpi, Anneli Tuikkala, Anneli Mustakallio 

Avustukset ja neuvonta                Viljo Lehmusketo 

Emännät                                        Arja Merikanto, Hilkka Riihijärvi 

Retket, tilaisuudet ja arpajaiset       Pirjo Männistö, Liisa Mattila 

Hallituksen ulkopuoliset 

Rahastonhoitaja     Sirkka Kankaala 

Sihteeri   Pauli Vaihoja  

Yleistietoja jäsenmäärästä, tilinpäätöksestä ja edustuksesta 

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tietokoneohjelmalla teki Raahen  Tili Oy. 

Jäsenluettelossa oli 31.12.2016  319 henkilöä, joista jäsenmaksun maksaneita 204. 

Jäsenkirje lähetettiin tammi-helmikuussa kaikille jäsenluettelossamme oleville henkilöille sekä 

niille joiden tiedettiin eläköityneen.  

Vanhusasiain neuvostossa toimintavuonna olivat edustajiamme  Pentti Rahkamaa ja  Mauri Pirilä. 

Kansalaistalo Jyty  ry:n hallituksessa varsinaisena oli Eero Kanamäki ja varalta Eeva-Leena Oesch.   

Kreivinajan talotoimikunnassa edustajamme oli Marja-Leena Tuominen 

 



2 
 

                      

 

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset v. 2016 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kreivinajan salissa 4.4.2016.  Kokousasioiden lisäksi oli 

tilaisuudessa mukana Oulun Sähkönmyynnin edustaja Jarmo Meriläinen kertomassa  asiantunte-

vasti energiasäästöistä. Mukana oli 30 osanottajaa. 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 7.11.2016 niin ikään Kreivinajan salissa. Kokouksessamme 

oli vierailijana Härkätorin Apteekin proviisori Tarja Kesti, joka kertoi tervettä tukevien itsehoito-

lääkkeiden käytöstä. Kokouksessa oli mukana 22 osanotajaa. 

Jäsentapaamiset eli vapaamuotoiset kuukausikokoukset suosittuja 

Näitä on pidetty kuukausittain Kreivinajan salissa lukuun ottamatta kesäkuukausia. Niitä on ollut 

elämän kaikilta aloilta. Niihin on saatu päteviä asiantuntijoita luennoitsijoiksi. Mukana on ollut 

keskimäärin 20-40 osanottajaa. 

Puheenjohtaja on ansiokkaasti vastannut luennoitsijoiden hankkimisesta ja tilojen varaamisesta 

kerralla lähes  koko vuodeksi. 

1.2.2016 pidettiin Kreivinajan salissa turvallisuusaiheinen tapahtuma, jota oli junailemassa tämän 

alan asiantuntija Erkki Sivonen. Mukana oli 20 kuulijaa. 

7.32016 maaliskuun jäsentapaamisessa Kreivinajan salissa Raahen Seudun Osuuspankin edustaja 

kertoi ajankohtaisista eläkeläisiäkin kiinnostavista asioista, käänteinen asuntokauppa, testamentti-

asiat, verosuunnittelu ja edunvalvonta valtuutus. Keskusteluakin syntyi ja pankki tarjosi kahvit. 

2.5.2016 jäsentapaaminen pidettiin Raahen Energia Oy:n Pikimäen tukikohdassa. Aluksi 

toimitusjohtaja Lasse Lahti esitteli yhtiön tämän päivän toimintaa  todeten että Raahen Energia Oy 

konserniin kuuluu myös Raahen Tuulienergia Oy ja Vihannin Lämpö Oy. Puheenjohtaja entisenä 

yhtiön toimitusjohtajana piti lyhyen historiakatsauksen yhtiön tarjoaman kahvittelun ohessa. 

Lopuksi kaikki pääsivät tutustumaan rakennukseen yhtiön edustajien vetäminä. 22 osallistujaa 

5.9.2016 Kreivinajan salissa psykiatrian erikoislääkäri Mari-Kaarina Hiltunen luennoi aiheesta 

työpaikkakiusaaminen. 16 osallistujaa 

4.10.2016 osallistuttiin Vanhusten viikon pääjuhlaan jossa juhlapuhujana oli maaherra Eino 

Siuruainen. 

5.12.2016 Joulujuhla Kreivinajan salissa, ohjelma oli monipuolinen. Pauli Ylitalo toimi tilaisuuden 

juontajana ja hän piti myös puuropuheen, tiernapojista Raahessa. Tilaisuudessa esiintyi myös 

keskuskoulun "tiernatytöt", yhdistyksen oma mieskvartetti Raakels brothers ja  joulupukkikin 

vieraili.  

Omat jäsenemme toimivat emäntinä valmistaen maukkaat puurot soppineen ja leipineen.  

Joulujuhlan arpajaisten tuotto riitti melkein kattamaan kustannukset. 
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Muut tapahtumat 

12.5.2016 Eläkeliiton Raahen yhdistyksen 45 -vuotisjuhla. Puheenjohtaja ja sihteeri veivät Raakelin 

onnittelut juhlaan. 

16.6.2018 Hannu Pyykösen läksiäiset Brahenkatu 2:ssa. Raakelin edustajisto kiitti Hannun retken 

ansiokasta ja pitkäaikaista järjestäjää yhteistyöstä ja vei Hannulle muistoksi Raahen Fiiaa esittävän 

lasityön. 

5.10.2016 vanhusten viikon tapahtumassa Raakelin edustajina Hilkka Riihijärvi ja Arja Merikanto 

tarjosivat Feeniksin asukkaille pullakahvit ja laulattaen samalla. 

6.10.2016 kävivät edelleen Feeniksissä laulattamassa asukkaita Jorma Korpi ja Pekka Männistö. 

Eero Lehtola oli paikalla hanureineen säestämässä laulajia. 

Porinakerho myös toimii     

Maria-Liisa Alamäki on ansiokkaasti vetänyt Porinakerhoa. Toimintavuonna oli useimpana 

kuukautena mielenkiintoisia tilaisuuksia. Tilaisuudet olivat pääsääntöisesti Toimintatuvassa paitsi 

helmi- ja syyskuun tilaisuudet. 

21.1.2016 Helin koulu- ja seminaarimuistot, mukana 18 henkeä 

25.2.2016 Siirtolaisuus ja sopeutuminen, isäntänä Jorma Korpi, mukana 27 henkeä 

17.3.2016 Kerttukastellin mielenmaiseman merkeissä, mukana 13 henkeä 

23.4.2016 Siirtolaisuus koskettaa meitä suomalaisia, mukana 10 henkeä 

19.5.2016 Kirjailijakierros, Raahen matkaoppaat Henna Leppikangas kierrätti, mukana 13 henkeä 

29.9.2016 Tutustuminen Ruusumuorin kahvilaan jota esitteli ruusumuori Leila Kastelli. Kuultiin 

Leilalta esitys eri ruusulajikkeiden ominaisuuksista ja käytiin myös  tutustumassa Jätinkirkkoon. 

Mukana oli 13 henkeä, yhdistys tarjosi linja-autokuutin.  

27.10.2016 Aiheena oli vuorovaikutuksen tunteet, mukana 8 henkeä 

24.11.2016 Ajatuksia ystävyydestä ja rakkaudesta, mukana 8 henkeä 

 

Retkitoiminta 

16.3.2016 Kalajoen virkistyspäivä. Tutustuttiin Meriluontokeskukseen, Iso-Pahkalan 

keramiikkapajaan sekä pelattiin "kurlinkia kalajokisittain". Sanifanin ruokailut oli ohjelmien ohessa 

ja ennen kotiin lähtöä juotiin vielä leivoskahvit. Osallistujia oli 30 henkeä. 
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15.6.2016 Pasin kotiseuturetki keräsi runsaan osallistuja määrän 32 henkeä. Tutustuttiin linja-

automatkalla kotiseutuun monin paikoin ja kuultiin Pasin kertomana menossa olevista ja 

tulevistakin investointikohteista. 

15.10.2016 Teatterimatka Ouluun, jossa kaupungin teatterissa katsottiin esitys "Valheet ja 

Viettelijät"- tarina rakkaudesta ja petoksesta. Ennen esitystä ruokailtiin teatteriravintolassa, 

mukana oli 29 henkeä. 

Yhdistyksen jäsenet (21 kpl) ovat hakeneet Härmän kylpylään tuettua lomaa teemalla Liikuntaloma 

Ikäihmiset. Hakuaika päättyi joulukuussa ja vastaukset tulevat tammikuussa. 

Kuntoilu 

Yhdistyksen jäsenillä on ollut mahdollisuus käyttää kuntosalia Raahelassa keskiviikkoisin klo 12 - 13 

läpi vuoden.  Liikuntahallin kuntosali on syyskuusta toukokuuhun ollut jäsenten käytössä tiistaisi  ja 

torstaisin klo 15 - 16.30. 

 

Kiitämme kaikkia jäseniämme  osallistumisesta erilaisiin tapahtumiimme, joissa 

lienee olleen jokaiselle jotakin sopivaa. 

 

Uskomme toimineemme  yhdistyksen sääntöjen tarkoittamalla tavalla eli toimia 

henkilöiden henkisten ja aineellisten etujen valvojana sekä heidän asemassaan 

ilmenevien kohtien korjaajana 

            

Raahessa, maaliskuun 10. päivänä 2017 

 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

  Heikki Jäälinoja  Pauli Vaihoja 


