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

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.04 ja toivotti tervetulleiksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen 4/2016 pöytäkirja
Pöytäkirja oli lähetty kokouskutsun mukana kaikille vanhusneuvoston jäsenille. Pöytäkirjassa ei
ollut huomautettavaa.
4. Vanhustenviikko 2-9.10.2016
Käytiin läpi Vanhustenviikon ohjelma Hattulassa. Viikon ohjelmasta on tulossa ilmoitus Hattulaan.fi-lehteen ja lisäksi vanhustenviikon ohjelmajulistetta laitetaan esille. Päätapahtuma onnistuu Juteinikeskuksessa. Tilaisuus alkaa klo 12.00 lounaalla. Lounaan jälkeen osallistujat pääsevät tutustumaan oppimisympäristöihin koululaisten johdolla. Klo 14.30 juodaan vanhusneuvoston tarjoamat juhlakahvit ja klo 15.00 on kunnanjohtajan tervehdys. Klo 15.30 tilaisuus päättyy. Tilaisuuteen on mahdollista saada kuljetus. Ilmoittautumiset tilaisuuteen Ritva Viitalalle
30.9 mennessä.
Ulkoilupäivään on vielä tullut vähän ilmoittautumisia, sovittiin että jokainen mainostaa tapahtumaan yhteisöissään.
Vanhustenviikon perjantaina klo 11.30 Hattulan kirjasto järjestää Juteinitalossa elokuvanäytöksen, joka on suunnattu 8.luokkalaisille ja ikäihmisille.
5. Kyläraati tapahtuma
Keskusteltiin kyläraati tapahtuman järjestämisestä. Puhuttiin, että tälle syksylle on jo riittävästi
toimintaa, joten palataan asiaan ensi keväänä. Tapahtuman tarkoituksena olisi mahdollistaa
ikäihmisille tilaisuus, jossa he saavat antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia ikäihmisten asioihin liittyen. Tapahtumassa voisi olla myös alustus jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Puhut-

tiin, että voisi olla hyvä, että tapahtuma järjestettäisiin useammassa eri paikassa, jolloin myös
muualla kuin Parolassa asuvat ihmiset tulisivat huomioiduiksi.
6. Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin Srk-talon remontista. Kirkkovaltuusto oli päättänyt, että remonttia jatketaan ja nykyinen talo remontoidaan myös sisältä.
Vanhusneuvostolle oli tullut lausuntopyyntö Hattulan kunnan hallintosääntö-luonnoksesta. Sovittiin, että sihteeri lähettää luonnoksen niille vanhusneuvoston jäsenille, joilla sähköposti on ja
muut saavat tutustua halutessaan tulostettuun versioon. Sovittiin, että sihteeri kokoaa mahdolliset kommentit eteenpäin. Kommentit tulee lähettää sihteerille 14.10 mennessä.
Sihteeri tiedotti kutsusta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten
omaishoitoa- kärkihankkeen maakuntatilaisuuteen 11.10.2016 klo 12.00–16.00 Rantasipi Aulangolla.
Oma Hämeeltä oli tullut neuvostolle kutsu osallistumisen toimintamallin kehittämistyöpajaan.
Työpaja on samana päivänä kuin Vanhustenviikon päätapahtuma, joten työpajaan ei tule vanhusneuvostosta edustajaa.
Ritva Viitala muistutti, että ensi vuonna Vanhustenviikon valtakunnallinen pääjuhla järjestetään
Hämeenlinnassa Verkatehtaalla, joten tämä kannattaa ottaa huomioon myös Hattulassa.

Kokous päättyi klo 16.30

Seuraava kokous ma 28.11.2016 klo 15.00 Punojanportilla
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