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VANHUSNEUVOSTO

Lindeman Aarre, puheenjohtaja
Huuskonen Riitta-Liisa
Mäkelä Maija, poissa
Grönberg Heleena
Koskinen Sakari
Roine Riitta
Ruohonen Sinikka
Taivainen Martti
Pänkäläinen Erkki, poistui 15.45
Tauru Päivi, poissa. Sijaisena Hannele Kataja
Paloposki Maarit, poissa
Monto Mari
Airola Sari
Jokelainen Jenni, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi vanhusneuvosto kävi tutustumassa uuteen Willa Katinalan asumisyksikköön.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.50 ja toivotti tervetulleiksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen 6/2015 pöytäkirja
Pöytäkirja oli lähetty kokouskutsun mukana kaikille vanhusneuvoston jäsenille, eikä pöytäkirjassa ollut huomautettavaa.
4. Vuoden 2015 toimintakertomus
Vuodesta 2015 laadittu toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin pienin muutoksin (liite 1).
5. Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2016
Hyväksyttiin ehdotus käyttösuunnitelmasta vuodelle 2016 (liite 2). Tässä käyttösuunnitelmassa
ei ole vielä huomioitu sitä, että kunta on päättänyt maksaa kokouspalkkiot kaikille vanhusneuvoston jäsenille. Budjettiin vanhusneuvostolle on varattu vuodelle 2016 rahaa 3000 euroa, joka
ei tule riittämään, nyt kun kaikille jäsenille maksetaan sekä kokouspalkkiot että matkakulut.
6. Toimintasuunnitelman 2016 laatiminen/hyväksyminen.
Laadittiin toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle (liite 3). Sovittiin, että vuoden aikana pidetään
yhteensä kuusi kokousta, joista kolme keväällä ja kolme syksyllä. Sovittiin, että kokouspäivät
sovitaan niin, että seuraava kokous päätetään aina kokouksen päätteeksi. Päätettiin, että kuluvana vuonna ikäihmisten ulkoilupäivä järjestetään sekä keväällä että syksyllä, sekä päivätanssit järjestetään kesällä. Ikäihmisten karaoke järjestetään Wanhassa Apteekissa kolmena peräkkäisenä torstaina 3.3, 10.3 ja 17.3 klo 17.00. Sovittiin, että karaokesta laitetaan ilmoitus Hattulaan.fi-lehteen ja lisäksi tehdään A4 kokoisia ilmoituksia ilmoitustauluille. Lisäksi päätettiin järjestää syksyllä ”Kyläraati”- tyyppinen tapahtuma, jossa ikäihmisillä olisi mahdollisuus antaa palautetta ja kehittämisideoita. Vanhustenviikkoa vietetään 2-9.10 ja vanhusneuvosto osallistuu

taas viikon järjestämiseen. Koska seurakuntatalo on remontissa, pyritään vanhustenviikon pääjuhla järjestämään uudessa Juteinikeskuksessa keskiviikkona 5.10.
7. Vanhusneuvoston tanssit
Keskusteltiin ensi kesän vanhusneuvoston tansseista, ja siitä ketä esiintyjää tansseihin pyydetään. Sovittiin, että puheenjohtaja kysyy esiintyjää kolmesta eri vaihtoehdosta. Puheenjohtaja
palaa asiaan seuraavassa kokouksessa.
8. Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat
Sihteeri tiedotti, että Hattulan kunta on päättänyt maksaa kaikille vanhusneuvoston jäsenille
kokouspalkkiot ja matkakulut. Jotta palkkio voidaan maksaa, tulee jokaisen jäsenen toimittaa
sihteerille luottamushenkilön henkilötietolomake täytettynä sekä sivutulon verokortti liitteenä.
Kyseisiä lomakkeita saa tarvittaessa sihteeriltä.
Mari Monto tiedotti, että oli vienyt tekniselle lautakunnalle viestiä Parolantien puistonpenkkien
puuttumisesta ja niiden hankkimisesta. Tähän suhtauduttiin myönteisesti ja tällaiset penkit tullaan hankkimaan.
Sihteeri tiedotti Helmi-kodin muuttamisesta Katinalaan. Muutto tapahtuu 1.2.2016.

Kokous päättyi klo 16.40

Seuraava kokous ma 29.2.2016 klo 15.00 Punojanportilla

Aarre Lindeman

Jenni Jokelainen

puheenjohtaja

sihteeri
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Vanhusneuvosto toimintakertomus 2015
Vanhusneuvosto toimii kunnan ja sen alueella asuvien vanhusten, heidän omaistensa sekä eläkeläisja 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
Lindeman Aarre, puheenjohtaja, kunnan hallituksen edustaja
Huuskonen Riitta, eläkeliitto Hattulan
yhdistys ry
Mäkelä Maija
Eläkeliiton Hattulan yhdistys ry.
Tauru Päivi, SPR Hattulan osasto
Taivainen Martti, veteraanijärjestöt
Pänkäläinen Erkki, Hattulan Vanhustentukiyhdistys ry
Grönberg Heleena
M
Hattulan sitoutumat. eläkeläiset ry.
Koskinen Sakari
THattulan sitoutumat. eläkeläiset ry.
Roine Riitta
Hattulan Eläkkeensaajat ry
Ruohonen Sinikka
RHattulan Eläkkeensaajat ry
Paloposki Maarit
perusturvalautakunnan edustaja
Monto Mari, teknisen lautakunnan
edustaja
Airola Sari, seurakunnan edustaja
Jokelainen Jenni, sihteeri

Läsnä Varajäsen
6

Läsnä

Yli-Pirilä Pia

6
6
6
2

Säkkinen Heimo
Auvinen Anna-Maija

5
4

Kannisto Terttu

5

Ojala Anja

6

Perkiö Marjatta

5

Järvinen Tuula

1

Lokinperä Pirkko

1

5
4
6

Kaskela Hannu
Viitala Ritva

2

Vanhusneuvosto laati vuodelle 2015 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma toteutui muilta
osin, mutta suunniteltu kyläraati-tapahtuma jäi järjestämättä ja suunniteltu Willa Katinalan tutustumiskäynti siirtyi vuodelle 2016. Kokoukset pidettiin 19.1.2015, 9.3.2015, 4.5.2015, 7.9.2015,
19.10.2015, ja 7.12.2015.
Vanhusneuvoston kokouksissa vieraili 4.5.2015 Alina Hoivatiimin yrittäjä Taru Piekkari kertomassa aloittamastaan yritystoiminnasta Hattulan kunnan alueella sekä 7.9.2015 Katja Hietala ja Maarit
Kaartokallio kävivät esittelemässä seudullista henkilökuljetusten yhdistelyhanketta.

Vanhusneuvosto järjesti tapahtumia pitkin vuotta. 12.5.2015 järjestettiin ikäihmisten ulkoilupäivä,
johon vanhusneuvosto haastoi myös valtuuston mukaan. Kesäkuun 3.päivä vanhusneuvosto järjesti
Hattu-Lava-Tanssit Pekolan lavalla. Esiintyjänä oli Eino Grön. Tapahtuma veti yli 250 henkeä paikalle. Lisäksi vanhusneuvoston puheenjohtaja haastoi paikallisia yrityksiä mukaan tukemaan tanssien järjestämistä. Lopulta yli 50 yrittäjää lähti mukaan tukemaan tansseja.
Vanhustenviikon teemana vuonna 2015 oli ”Tulevaisuutta rakentamaan!”. Vanhustenviikko aloitettiin messulla Hattulan kirkossa sunnuntaina 4.10. Vanhusneuvosto tarjoili kirkkokahvit messun jälkeen. Vanhusneuvosto oli mukana järjestämässä vanhustenviikon pääjuhlaa, joka pidettiin 7.10 klo
13.00 srk-talolla. Pääjuhlassa esiintyivät mm. Rap-mummo Eila ja Rauni Saarinen. Juhlan avauspuheen piti kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Ventola. Vanhustenviikon tiistaina 6.10 järjestettiin
ulkoilupäivä ikäihmisille, johon vanhusneuvosto haastoi myös valtuuston jäsenet osallistumaan
mukaan. Vapaaehtoisia ulkoiluttajia tapahtumaan ilmoittautui n. 30 henkeä. 8.10 torstaina järjestettiin Vanhustenviikon viikkomessu Hattulan kirkossa. Tilaisuuteen oli mahdollistettu pääsy myös
koti- ja asumispalveluiden asiakkaille.
Tiedottaminen: Vanhusneuvoston kaikki pöytäkirjat julkaistiin netissä kunnan nettisivuilla. HattuLava-Tansseja mainostettiin sekä Hattulaan.fi-lehdessä että Kaupunkiuutisissa. Hattulaan.filehdessä julkaistiin 10.3.2015 juttu vanhusneuvostosta otsikolla: ”Vanhusneuvosto katsoo maailmaa
ikäihmisten silmin”.
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toimenpideohjelman toteutuminen vanhusneuvoston
osalta:

TOIMENPIDE
Vanhusneuvosto tiedottaa toiminnastaan julkisesti esim. paikallislehtiin kunnan internetsivujen lisäksi.

TOTEUTUMINEN
Hattulaan.fi-lehdessä oli juttu 10.3.2015
vanhusneuvoston toiminnasta. Vanhusneuvoston järjestämistä tapahtumista on tiedotettu Kaupunkiuutisissa ja Hattulaan.filehdessä.
On toteutunut.

Vanhusneuvosto laatii toimintasuunnitelman
ja toimintakertomuksen. Toimintakertomus
lähetetään tiedoksi lautakuntiin.
Vanhusneuvosto informoi lautakuntia käsitte- Pöytäkirjat on lähetty lautakuntien esittelilemistään asioista.
jöille. Lisäksi lautakuntien edustajat vanhusneuvostossa ovat vieneet viestiä eteenpäin lautakunnille.
Vanhusneuvostoa informoidaan ajankohtaiLausuntoja ei ole pyydetty.
sista asioista jo niiden valmisteluvaiheessa,
pyydetään lausuntoja. Esimerkiksi uudisrakennuskohteet, kaavoitus.
Vanhusneuvosto toteuttaa tarvittaessa kyseEi ole toteutunut.
lyitä ikäihmisille palvelutarpeista ja vaikutusmahdollisuuksista
”Kyläraati”- palautteen kerääminen kunnan
Ei ole toteutunut.
asukkailta

Liite 2
HATTULAN VANHUSNEUVOSTO

TALOUSARVIO 2016

MENOT:
Menot on suunniteltu sen mukaan, että vuoden aikana pidetään yhteensä kuusi (6) kokousta.
•

Kokouskahvit

400,00

•

Matkakorvaukset (koulutus ym.)

300,00

•

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot

900,00

•

Omat tilaisuudet (vanhusviikko)

700,00

•

Tiedottaminen

300,00

•

Koneiden ja laitteiden vuokrat

150,00

•

Toimistokulut

200,00

•

Postitus

50,00
Yhteensä

3000,00 €
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VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
Kokoukset 6krt/vuosi, kolme kokousta keväällä ja kolme syksyllä.
Tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä kokouksia.
Vanhusneuvoston jäsenet kuuntelevat ikäihmisiä, ottavat vanhuksien ongelmat ja toiveet huomioon, ja vanhusneuvosto vie mahdollisuuksien mukaan asioita eteenpäin.
Ikäihmisten karaoketilaisuuksien järjestäminen Wanhassa Apteekissa 3.3, 10.3, 17.3
Ikäihmisten ulkoilupäivän järjestäminen keväällä ja syksyllä Vanhustenviikon yhteydessä.
Lavatanssien järjestäminen kesällä ke 8.6
Vanhustenviikon ohjelman suunnittelu ja pääjuhlan järjestäminen
yhdessä seurakunnan kanssa. Tänä vuonna Vanhustenviikkoa vietetään 2.10-9.10.
Kyläraati-tapahtuman järjestäminen syksyllä. Tapahtuman tavoitteena saada palautetta ja kehittämisideoita kunnan ikäihmisiltä.

