
   PÖYTÄKIRJA 1/2017 
 
VANHUSNEUVOSTO    
 
 
 
AIKA   16.01.2017 klo 15.00 
 
PAIKKA   Punojanportti   
    
 
VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja   

Huuskonen Riitta-Liisa 
   Mäkelä Maija 
   Honkanen Kerttu 
   Koskinen Sakari 
   Roine Riitta 
   Ruohonen Sinikka, poissa.  
   Taivainen Martti 
   Pänkäläinen Erkki 
   Kataja Hannele 
   Paloposki Maarit, poissa 
   Monto Mari, poissa 
   Airola Sari, poissa. Sijaisena Pia Markuslahti 
   Jokelainen Jenni, sihteeri 
    
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05 ja toivotti tervetulleiksi. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Edellisen kokouksen 6/2016 pöytäkirja 
Pöytäkirja oli lähetty kokouskutsun mukana kaikille vanhusneuvoston jäsenille, eikä pöytäkir-
jassa ollut huomautettavaa.  
 
4. Vuoden 2016 toimintakertomus 
Vuodesta 2016 laadittu toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin (liite 1).   

 
5. Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017  
Hyväksyttiin ehdotus käyttösuunnitelmasta vuodelle 2017 (liite 2).  
 
6. Toimintasuunnitelman 2017 laatiminen/hyväksyminen. 
Laadittiin toimintasuunnitelma keväälle 2017 (liite 3). Nykyinen vanhusneuvosto jatkaa toimin-
taansa kesäkuun loppuun. Kunnallisvaalien jälkeen nimetään uusi vanhusneuvosto, joka jatkaa 
toimintaa syksyllä 2017. Sovittiin, että kevään aikana pidetään yhteensä kolme kokousta. Ko-
kouspäiviksi sovittiin kuluneen kokouksen lisäksi, ma 6.3 ja ma 8.5 klo 15.00 Punojanportilla. 
Päätettiin, että ikäihmisten ulkoilupäivä järjestetään keväällä ti 16.5 klo 13. Hattu-Lava-Tanssit 
järjestetään Hattula-päivien yhteydessä torstaina 8.6.  
 
7. Vanhusneuvoston tanssit 
Hattu-Lava-Tanssit sovittiin pidettäväksi torstaina 8.6.  Puheenjohtaja selvittää sopivaa paikkaa 
tansseille, sekä kysyy tansseihin esiintyjää kokouksessa keskustelluista vaihtoehdoista. Asiaan 
palataan seuraavassa kokouksessa.  
 
 
 



8. Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat 
 
Punojanportin kiinteistön epäkohdat aiheuttivat huolta vanhusneuvostossa. Sovittiin, että van-
husneuvosto pyytää vastausta epäkohtien korjaamiseksi kiinteistöstä vastuussa olevilta tahoil-
ta. Lisäksi vanhusneuvostossa herätti huolta Punojanportin ruokailun jatkuvuus. Myös tähän 
asiaan vanhusneuvosto halusi tuoda ilmi kantansa.    
 
Puheenjohtaja toi esiin ajatuksen, että kunta tarjoaisi kyydin ikäihmisille vesijumppaan Aulan-
gon kylpylään esim. kerran viikossa. Ajatus sai vanhusneuvostossa kannatusta. Tähän ei ole 
kuitenkaan kunnan budjetissa varattu rahaa, mutta puheenjohtaja keskustelee vielä asiasta 
vapaa-aikatoimen kanssa.   
 
Sihteeri tiedotti, että ensi syksynä vanhustenpäivän pääjuhla järjestetään Hämeenlinnassa 
Verkatehtaalla su 1.10. Ajatuksena on, että tapahtumaan järjestettäisiin kyyditys myös Hattu-
lasta, jolloin tänä vuonna Hattulassa ei järjestettäisi vanhustenviikon pääjuhlaa erikseen.  
 

 
Kokous päättyi klo 16.20.  
 
 
 
Seuraava kokous ma 6.3.2017 klo 15.00 Punojanportilla 

                                              
 

Aarre Lindeman   Jenni Jokelainen 
 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



Liite 1 
Vanhusneuvosto toimintakertomus 2016     
  
Vanhusneuvosto toimii kunnan ja sen alueella asuvien vanhusten, heidän omaistensa sekä eläkeläis- 
ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelimenä.  Vanhusneuvostoon kuuluu 14 jäsentä, joista kaksi on 
Eläkeliiton Hattulan yhdistys ry:n edustajia, kaksi Hattulan Sitoutumattomat eläkeläiset ry:n 
edustajia, Hattulan eläkkeensaajat ry:n kaksi edustajaa, yksi SPR:n Hattulan osaston edustaja, yksi 
Hattulan Vanhustentukiyhdistys ry:n edustaja, yksi Veteraanijärjestöjen edustaja, ja yksi Hattulan 
seurakunnan edustaja. Lisäksi kunnanhallitus, perusturvalautakunta, tekninen lautakunta ovat 
nimenneet omat edustajansa neuvostoon. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii koti- ja 
asumispalveluiden palveluohjaaja.  
 
 

 Jäsen Läsnä Varajäsen Läsnä 

 
Lindeman Aarre, puheenjohtaja, kun-
nan hallituksen edustaja 6 Yli-Pirilä Pia  

 
Huuskonen Riitta, eläkeliitto Hattulan 
yhdistys ry 6   

 
Mäkelä Maija 
Eläkeliiton Hattulan yhdistys ry. 4 Säkkinen Heimo  
 Tauru Päivi, SPR Hattulan osasto 2 Kataja Hannele 3 
 Taivainen Martti, veteraanijärjestöt 3   

 
Pänkäläinen Erkki, Hattulan Vanhus-
tentukiyhdistys ry 5   

M

Grönberg Heleena  
Hattulan sitoutumat. eläkeläiset ry. 
(jäänyt pois 1/16, tilalle Kerttu Honka-
nen) 1   

 
Honkanen Kerttu 
Hattulan sitoutumat. eläkeläiset ry. 4   

T
Koskinen Sakari 
Hattulan sitoutumat. eläkeläiset ry. 6   

 
Roine Riitta 
Hattulan Eläkkeensaajat ry 4 Perkiö Marjatta  

R
Ruohonen Sinikka 
Hattulan Eläkkeensaajat ry 6 Järvinen Tuula  

 
Paloposki Maarit 
perusturvalautakunnan edustaja 1 Lokinperä Pirkko  

 
Monto Mari, teknisen lautakunnan 
edustaja 5 Kaskela Hannu   
 Airola Sari, seurakunnan edustaja 3 Viitala Ritva 2 
 Jokelainen Jenni, sihteeri  6   
 
Vanhusneuvosto laati vuodelle 2016 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma toteutui muilta 
osin, mutta suunniteltu kyläraati-tapahtuma jäi järjestämättä. Kokoukset pidettiin 18.1.2016, 
29.2.2016, 11.4.2016, 5.9.2016, 26.9.2016, ja 28.11.2016.  
 
Vanhusneuvosto järjesti tapahtumia pitkin vuotta. Maaliskuussa vanhusneuvosto järjesti ikäihmis-
ten karaoke tilaisuuden kolmena peräkkäisenä torstaina 3.3, 10.3 ja 17.3. Ikäihmisten ulkoilupäivä 
järjestettiin kahdesti; keväällä 17.5 ja syksyllä 4.10. Molempiin tapahtumiin vanhusneuvosto haas-
toi myös valtuuston mukaan. Vapaaehtoisia ilmoittautui molempiin tapahtumiin n. 40 henkeä. Ke-



säkuussa 8.6 vanhusneuvosto järjesti Hattu-Lava-Tanssit Pekolan lavalla. Esiintyjänä oli Markus 
Allan. Lippuja tapahtumaan myytiin 170 kpl.  
 
Vanhustenviikon teemana vuonna 2016 oli ”Tekee mieli oppia”. Vanhustenviikko aloitettiin mes-
sulla Hattulan kirkossa sunnuntaina 2.10. Vanhustenviikon pääjuhla järjestettiin 5.10 Juteinikeskuk-
sessa. Juhlan ohjelma ei noudattanut perinteistä kaavaa, vaan tapahtumassa ikäihmiset pääsivät tu-
tustumaan koululaisten päivään ja uuden Juteinikeskuksen tiloihin. Juhlapuheen piti tilaisuuden 
lopuksi kunnanjohtaja Lauri Inna. 6.10 torstaina järjestettiin Vanhustenviikon viikkomessu Hattulan 
kirkossa. Tilaisuuteen oli mahdollistettu pääsy myös koti- ja asumispalveluiden asiakkaille. Perjan-
taina 7.10 Hattulan kirjasto järjesti ikäihmisille ja 8.luokkalaisille yhteisen elokuvanäytöksen Jutei-
nitalossa. Elokuvana oli Komisario Palmun erehdys.  
 
Tiedottaminen: Vanhusneuvoston kaikki pöytäkirjat julkaistiin netissä kunnan nettisivuilla. Hattu-
Lava-Tansseja mainostettiin sekä Hattulaan.fi-lehdessä että Kaupunkiuutisissa. Vanhusneuvosto 
ehdotti Hattulaan.fi-lehteen vuoden aikana kahta lehtijutun aihetta, joista toinen käsitteli ikäihmis-
ten liikuntamahdollisuuksia (julkaistiin 25.2.2016) ja toinen ikäihmisten palveluohjausta Hattulassa 
(julkaistiin 27.10.2016).  
 
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toimenpideohjelman toteutuminen vanhusneuvoston 
osalta:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN 
Vanhusneuvosto tiedottaa toiminnastaan jul-
kisesti esim. paikallislehtiin kunnan internet-
sivujen lisäksi.  

Vanhusneuvoston järjestämistä tapahtumista 
on tiedotettu Kaupunkiuutisissa ja Hattu-
laan.fi-lehdessä.  

Vanhusneuvosto laatii toimintasuunnitelman 
ja toimintakertomuksen. Toimintakertomus 
lähetetään tiedoksi lautakuntiin.  

On toteutunut.  

Vanhusneuvosto informoi lautakuntia käsitte-
lemistään asioista.  

Pöytäkirjat on lähetty lautakuntien esitteli-
jöille. Lisäksi lautakuntien edustajat van-
husneuvostossa ovat vieneet viestiä eteen-
päin lautakunnille.  

Vanhusneuvostoa informoidaan ajankohtai-
sista asioista jo niiden valmisteluvaiheessa, 
pyydetään lausuntoja. Esimerkiksi uudisra-
kennuskohteet, kaavoitus. 

Lausuntoja ei ole pyydetty.  

Vanhusneuvosto toteuttaa tarvittaessa kyse-
lyitä ikäihmisille palvelutarpeista ja vaiku-
tusmahdollisuuksista 

Ei ole toteutunut. 

”Kyläraati”- palautteen kerääminen kunnan 
asukkailta 

Ei ole toteutunut.  



Liite 2 
 
HATTULAN VANHUSNEUVOSTO  TALOUSARVIO 2017 
 
 
 
 
MENOT: 
 
Menot on suunniteltu sen mukaan, että vuoden aikana pidetään yhteensä kuusi (6) kokousta.  
 
 

•  Kokouskahvit      400,00  
 

•  Matkakorvaukset      700,00 
 

•  Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot    3600,00 
 
•  Omat tilaisuudet          700,00  

 
•  Tiedottaminen      300,00 

 
•  Koneiden ja laitteiden vuokrat      150,00  
 
•  Toimistokulut       200,00 

 
•  Postitus        50,00 

 
Yhteensä  6100,00 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Liite 3 

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNI-
TELMA Kevät 2017 

 
Kokoukset pidetään 16.1, 6.3, ja 8.5. Tarvittaessa järjestetään yli-
määräisiä kokouksia. 
 
Vanhusneuvoston jäsenet kuuntelevat ikäihmisiä, ottavat vanhuk-
sien ongelmat ja toiveet huomioon, ja vanhusneuvosto vie mah-
dollisuuksien mukaan asioita eteenpäin. 
 
Ikäihmisten ulkoilupäivä järjestään tiistaina 16.5 klo 13.00. 
 
Hattu-Lava-Tanssit järjestetään torstaina 8.6 Hattula -päivien yh-
teydessä. 
 
Uusi vanhusneuvosto nimetään kunnallisvaalien jälkeen keväällä. 
Nykyinen vanhusneuvoston jatkaa toimintaansa kesäkuun lop-
puun. Syksyn 2017 osalta tehdään uusi toimintasuunnitelma uuden 
vanhusneuvoston kanssa.  

 
 

 


