
   PÖYTÄKIRJA 3/2016 
 
VANHUSNEUVOSTO    
 
 
 
AIKA   11.04.2016 klo 15.00 
 
PAIKKA   Punojanportti  
    
 
VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja   

Huuskonen Riitta-Liisa 
   Mäkelä Maija 
   Honkanen Kerttu 
   Koskinen Sakari 
   Roine Riitta 
   Ruohonen Sinikka 
   Taivainen Martti 
   Pänkäläinen Erkki, poissa 
   Tauru Päivi 
   Paloposki Maarit, poissa 
   Monto Mari 
   Airola Sari, poistui 15.30 
   Jokelainen Jenni, sihteeri 
    
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.20 ja toivotti tervetulleiksi. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Edellisen kokouksen 2/2016 pöytäkirja 
Pöytäkirja oli lähetty kokouskutsun mukana kaikille vanhusneuvoston jäsenille. Päivi Tauru tie-
dotti, että edellisen kokouksen pöytäkirjaan merkitty omaishoitajayhdistysten järjestämä tilai-
suus 26.4 siirtyy toiseen ajankohtaan.  
 
4. Ikäihmisten karaoke -palaute 
Ikäihmisten karaoke järjestettiin kolmena peräkkäisenä torstaina Wanhassa Apteekissa 3.3., 
10.3, 17.3 klo 17.00 alkaen. Tilaisuuksiin tuli odotettua vähemmän väkeä. Ensimmäisellä ker-
ralla osallistujia oli eniten, n. 20 henkeä. Kokemus oli positiivinen, mutta päätettiin jättää kara-
oketilaisuuksien järjestäminen toistaiseksi tähän. Ehdotettiin, että jatkossa vanhusneuvosto 
voisi järjestää toisenlaista ohjelmaa, kuten teatterireissuja tmv.  
  
5. Vanhusneuvoston tanssit 
Vanhusneuvoston tanssit järjestetään keskiviikkona 8.6 klo 18–22 ja esiintyjänä on Markus Al-
lan. Tanssien pääsylipun hinta on 10 euroa, ja sovittiin että sihteeri Jenni Jokelainen ja Mari 
Monto toimivat lipunmyyjinä. Myös tänä vuonna pidetään tansseissa hattuteema. Puheenjohta-
ja järjestää palkinnon parhaalle hatulle. Markus Allanilta saadaan mainosjulisteita ja lisäksi 
mainostetaan Hattulaan.fi-lehdessä ja Kaupunkiuutisissa. Tansseja mainostetaan myös Hattu-
lapäivien mainosten yhteydessä. Puheenjohtaja hakee luvan tapahtumaan. Ehdotettiin, että 
edellisten tanssien kuvat voisivat olla tapahtumassa nähtävillä powerpoint-esityksen muodos-
sa. Sovittiin, että vanhusneuvoston jäsenet tulevat tapahtumaan paikalle viimeistään klo 16.30.  
 
6. Ikäihmisten ulkoilupäivä tiistaina 17.5 
Ikäihmisten ulkoilupäivä oli aikaisemmin sovittu vietettäväksi 10.5 klo 13. Päällekkäisten tapah-
tumien vuoksi ajankohtaa päätettiin siirtää viikolla eteenpäin tiistaille 17.5 klo 13. Tällöin järjes-



tetään ulkoilutapahtumat Willan, Punojanportin, Helmen ja Kissankellon asukkaille. Tapahtu-
maan pyritään saamaan mahdollisimman paljon vapaaehtoisia ulkoiluttajia. Mari Monto haas-
taa tapahtumaan taas valtuuston mukaan. Sihteeri jakoi kokouksessa tapahtuman mainosta 
toimitettavaksi eteenpäin.  
 
7. Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat 
Tiedotettiin seuraavista tapahtumista: 
 – Omaishoitajayhdistysten järjestämä Heinäkallion retki 24.5 
 – su 29.5 Virtuoson konsertti Hattulan kirkossa 
 – 1.6 Srk:n virkistyspäivä Tömäjärvellä  
 
Vanhusneuvostojen seminaari järjestetään Lahdessa 23.5. Päätettiin, että tällä kertaa ei osal-
listuta seminaariin.  
 
Puheenjohtaja toi esiin ikäihmisten päivätoimintapäivän hinnankorotuksen vuoden alusta 2016. 
Hinnankorotusta pidettiin kohtuuttoman suurena. Vanhusneuvosto oli sitä mieltä, että tarvitta-
essa neuvosto kerää adressin hinnan alentamiseksi.  

 
 

Kokous päättyi klo 16.30 
 
 
 
Seuraava kokous ma 5.9.2016 klo 15.00 Punojanportilla 

                                              
 

Aarre Lindeman   Jenni Jokelainen 
 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


