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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.10 ja toivotti tervetulleiksi. Kokouksen alussa vieraana
oli Ilpo Jokinen, joka esitteli vanhusneuvostolle ensi kesänä Hämeenlinnan kesäteatterissa esitettävää näytelmää Suklaasydän. Puhuttiin, että yhdistykset vievät tahoillaan viestiä eteenpäin
teatterimahdollisuudesta ja mahdollisesti tekevät muiden yhdistysten kanssa yhteistyötä varatessaan lippua (mitä suurempi ryhmä, sitä edullisemmat liput). Lippuja voi tilata suoraan Ilpolta.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Ikäihmisten liikuntamahdollisuudet. Vierailijana Jari Salmela.
Jari kertoi vanhusneuvoston jäsenille mahdollisuudesta varata Hurttalan salia päiväsaikaan yhdistysten liikuntakäyttöön. Yhdistyksille käyttö on maksutonta. Salista löytyy myös joitakin välineitä kuten palloja ja patjoja jne. Vapaita vuoroja voi tiedustella Jarilta. Avaimet saliin saa lunastettua Juteinitalolta.
Lisäksi Jari kertoi, että kunnassa pyritään tarjoamaan ikäihmisille monipuolisesti liikuntamahdollisuuksia. Selvittelyn alla on mm. se kuinka ikäihmiset voisivat mahdollisesti käyttää Pekolan
koulun ja Tuuliakodin kuntosaleja päiväsaikaan.
Jari oli myös selvittänyt hattulalaisten ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua Aulangon kylpylän
vesijumppaan. Tiistaiaamun vesijumpassa olisi vielä tilaa n. 10 hengelle. Myös kyyteihin olisi
mahdollisesti saatavilla jotakin avustusta. Tämä asia jäi vielä mietintään.
4. Voimaa Vanhuuteen kärkihanke
Sihteeri esitteli vanhusneuvostolle Voimaa Vanhuuteen kärkihanketta, johon Hattulan kunta on
ilmoittautunut mukaan. Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -hankkeen päämääränä on edistää kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä kotona asumista fyysisen aktiivisuuden avulla. Kohderyhmä on rajattu vähän liikkuviin, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneisiin ja heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien ikäihmisiin (75+). Hankkeen tavoitteena on innostaa kuntia ottamaan käyttöön Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa hyväksi to-

dettuja terveysliikuntakäytäntöjä. Niitä ovat esimerkiksi poikkisektorinen yhteistyömalli, ikäihmisten liikuntaraati, tehoharjoittelujakso kuntosalilla ja vertaisohjauksen voimin toteutettu terveysliikunta.
Hankkeen ajaksi Hattulaan perustetaan yhteistyöryhmä, johon tulee kunnan vastuuhenkilöiden
lisäksi edustajia yhdistyksistä ja terveydenhuollon puolelta. Hankkeeseen liittyen Hattulassa
järjestetään ikäihmisten liikuntaraati 11.5 klo 14.00 Juteinitalon audioriossa. Raadin tavoitteena
on saada palautetta ja kehittämisideoita liikuntaan liittyen ikäihmisiltä itseltään. Liikuntaraati on
avoin tilaisuus, johon kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita.
5. Vanhusneuvoston tanssit
Hattu-Lava-Tanssit pidetään torstaina 8.6. klo 18.00–22.00. Paikka on vielä selvityksen alla.
Esiintyjästä saatiin tarjous, jonka vanhusneuvosto hyväksyi. Puheenjohtaja vahvistaa tarjouksen hyväksymisen esiintyjälle.
6. Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat
Sihteeri välitti vanhusneuvostolle tiedoksi Punojanportin isännöitsijältä tulleen vastauksen viime
kokouksessa esiin nostettuihin epäkohtiin. Asiat on nyt joko korjattu tai työn alla. Jatkossa toivottiinkin suoraan palautetta isännöitsijälle korjaustarpeista yms.
Sihteeri tiedotti Kanta-Hämeen maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen tiedotustilaisuudesta
ti 7.3.2017 klo 16–18 Raatihuoneella Hämeenlinnassa. Tilaisuus on suunnattu erityisesti vammais- ja vanhusneuvostojen jäsenille.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ma 8.5 klo 15.00 Punojanportilla. Kokoukseen tulee vieraaksi Oma
Häme muutosagentti Annukka Kuismin kertomaan tulevasta maakunnan sote-uudistuksesta.

Kokous päättyi klo 16.40.
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