
HAILUODON KUNNAN
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Hailuodon kunnanhallituksen asettama vanhus- ja 
vammaisneuvosto aloitti toimintansa syksyllä  2021. 
Sen toimikausi kestää toukokuun loppuun 2025 eli 
valtuustokauden loppuun saakka.

Kuvassa vanhus- ja vammaisneuvosto ennen kokousta 21.9.2022. 
Takarivissä vasemmalta Airi Sipilä, Pia Piispanen (sihteeri), Raili 
Haapala, Kimmo Sorvoja, Marja Rantasuomela sekä Hannu 
Tuhkanen. Eturivissä vasemmalta Ulla Autio, Anne Junnikkala, 
Raija Tuhkanen, Elsa Tuominen  (varajäsen), Leena Luoma-aho 
sekä Tuula Paltakari-Piekkola. Etummaisena Raili Louhimaa. 
Kuvasta puuttuvat jäsenet  Anneli Viitaluoma sekä varajäsenet 
Matti Kalaja, Pirkko Rantasuo ja Juha Tönkyrä. 



Vanhus- ja vammaisneuvosto on lakisääteinen ja sen 
toiminta perustuu seuraaviin lakeihin: 
• vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toiminta-

kyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista, 980/2012)

• vammaispalvelulaki (Laki vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 380/1987)

• kuntalaki 410/2015

Neuvoston tehtävänä on tehdä esityksiä, aloitteita ja antaa 
lausuntoja ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa asioissa. 
Neuvosto edistää ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden 
tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin. 
Neuvoston käsittelemät asiat liittyvät esimerkiksi 
asumiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, 
kulttuuri- ja harrastustoimintaan, koulutukseen ja työhön.

Neuvosto haluaa edistää Hailuodossa 
• vammaisten ja vanhusten selviytymistä arkielämässä
• kaikkien ihmisten tasavertaisuutta kulttuuri- ja liikunta-

palveluissa
• vanhusten ja vammaisten liikkumista ja ulkoilua
• liikkumisen esteiden ratkaisemista ja vaikuttaa näin

rakennetun ympäristön suunnittelemiseen ja rakentami-
seen

• oman toimintakalenterin luomista niin, että vanhusten ja
vammaisten asiat ovat esillä sekä valtakunnallisten
teemojen mukaisesti että paikallisten tapahtumien kautta

• seniorien tietotekniikan käyttöä koskevien ongelmien
ratkaisua



Vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnanhallituksen asetta-
ma. Neuvostossa on Eläkeliiton Hailuodon yhdistyksen, 
seurakunnan, kunnanhallituksen ja avoimella kutsulla 
kiinnostuksensa osoittaneita jäseniä. Neuvostossa 
sihteerinä toimii perusturvajohtaja vuoden 2022 loppuun 
saakka.

Kokousten esityslistat ja muistiot löytyvät kunnan 
www-sivulta, www.hailuoto.fi, klikkaa etusivulta linkkiä 
Kokoukset.

Vanhus- ja vammaisneuvostoa edustaa Elävä saari 
-valiokunnassa Raili Louhimaa ja kunnanvaltuustossa Raija 
Tuhkanen.1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen vanhusneuvostossa toimii Marja 
Rantasuomela ja vammaisneuvostossa Raili Louhimaa. 
Hyvinvointialueen neuvostojen varajäsenet nimetään 
myöhemmin.

Yhteystietoja:  

Puheenjohtaja Raili Louhimaa, puhelin 040 5385 099

Leena Luoma-aho, leena.luoma-aho(at)hailuoto.fi  

Tuula Paltakari-Piekkola, puhelin 040 5214 931

Marja Rantasuomela, 
marja.rantasuomela(at)evl.fi, puhelin 040 7430 
382 

Kunnanjohtaja Maarit Alikoski, maarit.alikoski(at)hailuoto.fi, 
puhelin 040 6836 522
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