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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.06 ja toivotti tervetulleiksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen 5/2016 pöytäkirja
Pöytäkirja oli lähetty kokouskutsun mukana kaikille vanhusneuvoston jäsenille. Pöytäkirjassa ei
ollut huomautettavaa.
4. Vanhustenviikon palaute
Vanhustenviikon päätapahtuma Juteinikeskuksessa koettiin onnistuneeksi, siitä oli tullut hyvää
palautetta. Myös käytännön järjestelyt kuten ruokailu koululla, sujuivat hyvin.
Ulkoilupäivään tuli lopulta n. 40 vapaaehtoista, mikä on uusi ennätys. Tapahtuma järjestettiin
Punojanportin asukkaille Parolassa, sekä Kissankellon, Helmen ja Willa Katinalan asukkaille
Katinalassa.
Hattulan kirjasto järjesti Juteinitalossa elokuvanäytöksen, joka oli suunnattu 8.luokkalaisille ja
ikäihmisille. Palautteen mukaan ikäihmisiä olisi toivonut enemmänkin paikalle. Tapahtumana tilaisuus oli kuitenkin onnistunut.
5. Kokousajankohdat ja suunnitelmat vuodelle 2017
Nykyisen vanhusneuvoston kausi päättyy ensi vuonna kunnallisvaalien jälkeen, jolloin nimetään uusi vanhusneuvosto. Nykyinen vanhusneuvosto on valmis jatkamaan toimintaansa kesäkuun loppuun 2017 asti, kunnes uusi vanhusneuvosto tulee nimetyksi.
Kevään 2017 aikana vanhusneuvosto pitää kolme kokousta, joista ensimmäinen on 16.1.2016.
Vanhusneuvosto on kiinnostunut järjestämään vielä ensi kesänä Hattu-Lava-Tanssit Hattulapäivien yhteydessä. Tanssien tarkempi suunnittelu aloitetaan ensi kokouksessa.

6. Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat
Hattulan hammashoito herätti keskustelua. Vanhusneuvostossa kritisoitiin sitä, että hammaslääkäriin pääsyä voi joutua jonottamaan pitkään, eikä vähävaraisilla ikäihmisillä ole varaa käydä yksityisellä hammaslääkärillä.
Vanhusneuvostolle tuli ehdotus osallistua 50-luvun iltamien järjestämiseen yhdessä tapahtuman järjestävän yhdistyksen Suomen sauvakävelijät ry:n kanssa. Neuvostossa päätettiin, ettei
yhteistyöhön tällä kertaa ryhdytä, vaan neuvosto järjestää ensi kesänä omat tanssit Hattulapäivien yhteydessä.
Mari Monto kertoi, että kirjaston eteen pyydetty penkki on tilattu jo kesäkuussa, mutta sitä ei ole
vieläkään asennettu paikalleen. Puheenjohtaja otti yhteyttä katumestariin ja toivoi penkin asentamista mahdollisimman pian.
Punojantien päädyssä olevan Hattulantien alikulun auraustyö sai palautetta. Erityisesti Punojantien puolessa päädyssä lumityöt on hoidettu siten, että ikäihmisten on vaikea kulkea siitä
rollaattorin kanssa. Mari Monto vie viestiä eteenpäin tekniseen lautakuntaan.
Sihteeri kertoi, että yhdistysten on mahdollista varata Hurttalan liikuntasalia erityisesti päiväsaikaan liikuntaryhmien käyttöön. Kiinnostuneet yhdistykset voivat olla yhteydessä asian tiimoilta
Jari Salmelaan.
Vanhusneuvostolle oli tullut ympäristöministeriöltä kysely liittyen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan. Vanhusneuvostossa käsiteltiin kysely yhdessä ja sihteeri lähettää vastaukset
eteenpäin ministeriölle.
Vanhusneuvostojen Oma Häme- yhteistyökokous pidettiin 26.10.2016 Hämeenlinnassa. Sihteeri kävi lyhyesti läpi tilaisuudesta tulleen muistion. Seuraava vanhusneuvostojen Oma Hämekokous pidetään ensi keväänä.
Kokous päättyi klo 16.25
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