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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00 ja toivotti tervetulleiksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen 3/2016 pöytäkirja
Pöytäkirja oli lähetty kokouskutsun mukana kaikille vanhusneuvoston jäsenille. Pöytäkirjassa ei
ollut huomautettavaa.
4. Vanhusneuvoston tanssit- palaute
Vanhusneuvosto järjesti tanssit Pekolan lavalla keskiviikkona 8.6. Esiintyjänä oli Markus Allan.
Vanhusneuvosto oli sitä mieltä, että tanssit onnistuivat hyvin ja osallistujilta tuli hyvää palautetta. Lippuja tapahtumaan myytiin 170 kpl. Vanhusneuvostolla on vielä yrittäjiltä saatuja lahjoituksia, joten myös ensi kesänä tanssien järjestäminen on mahdollista. Puhuttiin kuitenkin, että
odotetaan ensin mikä on vanhusneuvoston kokoonpano ensi vuonna, ja päätetään vasta sitten
tanssien järjestämisestä ensi kesänä.
5. Vanhustenviikko 2-9.10.2016
Vanhusten viikkoa vietetään tänä vuonna 2-9.10 teemalla ”Tekee mieli oppia”. Ritva Viitala ehdotti, että tänä vuonna keskiviikon pääjuhla järjestettäisiin Juteinikeskuksessa, niin että ikäihmiset pääsivät mukaan koululaisten päivään. Ehdotus sai Vanhusneuvoston kannatuksen. Ritva sopii päivän kulusta tarkemmin Juteinikeskuksen rehtorin kanssa.
Vanhustenviikon tiistaina 4.10 vietetään jälleen ulkoilupäivää klo 13.00 alkaen. Tällöin järjestetään ulkoilutapahtumat Willan, Punojanportin, Helmen ja Kissankellon asukkaille. Tapahtumaan
pyritään saamaan mahdollisimman paljon vapaaehtoisia ulkoiluttajia. Mari Monto haastaa tapahtumaan taas valtuuston mukaan.

Vanhustenviikon torstaina 6.10 klo 13.30 Hattulan seurakunta järjestää ikäihmisten messun
Hattulan kirkossa. Tänne mahdollistetaan pääsy myös asumispalveluissa asuville ikäihmisille.
Myös ikäihmisten omaiset ovat tervetulleita mukaan.
Sovittiin, että sihteeri tekee viikon tapahtumista koontijulisteen. Lisäksi Hattulaan.fi-lehteen laitetaan ilmoitus vanhustenviikon tapahtumista.
6. Löytävä vanhustyö? –valtuusto aloite
Valtuutettu Matti Kortesaari on jättänyt 13.4.2016 valtuustoaloitteen otsikolla "Löytävä vanhustyö?". Aloitteen sisältö on, että vanhusneuvoston alaisuuteen perustetaan ”Löytävän vanhustyön ryhmä” ja sille osoitetaan määräraha.
Vanhusneuvosto oli sitä mieltä, että kyse on tärkeästä asiasta, mutta ei kannattanut ajatusta
siitä, että vanhusneuvoston yhteyteen perustettaisiin erillistä "Löytävän vanhustyön ryhmää".
Neuvosto oli sitä mieltä, että kunnassa toimivat jo palveluohjaajat, jotka tekevät kotikäyntejä
tarvittaessa myös yksinäisten ikäihmisten luo ja auttavat tarvittaessa mielekkäiden sosiaalisten
aktiviteettien löytämisessä. Myös seurakunnalla ja yhdistyksillä on paljon toimintaa, joka on
suunnattu myös yksinäisille ikäihmisille. Jotta yksinäiset ikäihmiset löytäisivät palveluiden piiriin, tulisi tiedottamista palveluohjauksesta ja kunnan alueella olevista tapahtumista pyrkiä lisäämään. Palveluohjaajat tulevat mielellään kertomaan palveluohjauksesta ja kunnan palveluista esim. yhdistysten kokouksiin. Lisäksi vanhusneuvosto ehdotti, että palveluohjauksesta
tehtäisiin juttua Hattulaan.fi lehteen, jotta ihmiset tietäisivät mihin ottaa yhteyttä jos henkilö itse,
läheinen tai vaikka naapuri tarvitsee apua arjessa tai kärsii yksinäisyydestä. Sihteeri ehdottaa
jutunaihetta lehdelle.
7. Kyläraati-tapahtuma
Sovittiin, että palataan asiaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.
8. Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat
Hannele Kataja tiedotti SPR:n järjestämästä delegaatti-luennosta 22.9.2016 klo 18 Juteinitalolla, sekä Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ja läheiset ry:n järjestämän Ovetvalmennuksen alkamisesta Juttutuvalla.
Ritva Viitala tiedotti 9.11 klo14.00 järjestettävästä Iloisesta iltapäivästä Hattulan kirkossa, sekä
Adventtijuhlasta 14.12, joka järjestetään kotikirkossa. Hän myös kertoi, että srk-talon remontti
on vielä kesken, ja että remontin jatkamisesta päättää kirkkoneuvosto syyskuun kokouksessaan.
Erkki Pänkäläinen kertoi, että hän kiertää yhdessä uuden teknisen isännöitsijän Alpo Jokelan
kanssa entisen vanhusten tuki ry:n talot läpi. Tarkoitus on kiinnittää huomiota myös epäkohtiin,
kuten Punojanportin kuoppaiseen pihaa, josta tuotiin palautetta myös vanhusneuvostonkokoukseen.
Vanhusneuvostolle oli tullut kutsu Oma Hämeeseen liittyvään keskustelutilaisuuteen. Kutsussa
pyydettiin ilmoittamaan yksi edustaja 26.10 järjestettävään tilaisuuteen. Vanhusneuvosto päätti
edustajaksi vanhusneuvoston puheenjohtajan Aarre Lindemanin.
Vanhusneuvostolle oli tullut kutsu myös Hämeenlinnan seudun kuntien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän matkojen välitys- ja yhdistelypalvelu- seminaariin Wetterhoffille.
Tähän seminaariin ei löytynyt neuvostosta edustajaa.
Lisäksi sihteeri välitti tiedon neuvostolle Mielellään vanha- kutsuvierasseminaarista ti 1.11 klo
11-16 Helsingissä sekä Ikäihmisten perhehoidon seminaarista 15.11 klo 12.00-16.00 Raatihuoneella. Perhehoidon seminaariin ilmoittautumiset 7.11 mennessä raija.leinonen@perhehoitoliitto.fi tai 040 310 1445.

Lopuksi sihteeri jakoi neuvostolle Ympäristöministeriön tiedotteen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta.
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