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Paikallisuutiset
Olemme myös Facebookissa,
käy tykkäämässä!

Haapakankaalle etsitään
seuraajaa kaikin keinoin
Katriina Haapakangas on toiminut Hollolan vanhus- ja
vammaisneuvoston puheenjohtajana viisi vuotta
HOLLOLA

Pilvi Kallio-Meriläinen

Kuivaa
KOIVUKLAPIA

60€

/ irtom³

Myös mullat, sorat, murskeet ja luonnonkivet!
Kaikki tuotteet Järvelässä, sis. alv 24 %
Meiltä myös edullinen kuljetuspalvelu, kysy lisää!

OLLI SALOMAA OY
Järvelä • p. 0500 490 637

Pitopalvelu
Kotikokki Simpaset Ky

✆

03 751 6958 keittiö
ilt. 03 751 4755, 751 0781
fax 03 733 5175
Kukonkannus 2, 15880 Hollola

JOULUMYYNTI
lauantaina 22.12.
klo 11.00 – 15.00
ƒ perinteiset joulupöydän
laatikot, leivonnaiset ym.
Oma juhlasali
70 hlö

Jo
vuodesta
1982

• hääjuhlat
• muistotilaisuudet
• merkkipäivät

Leivonnaiset ja kakut
tilauksesta

• perhejuhlat
• yritysjuhlat
• cocktailtilaisuudet

Soita ja kysy lisää

www.kotikokkisimpaset.fi
LA 29.12.
KLO 23-05
LIPPU 8€

(SIS.NARIKAN)

Lämpimästi
tervetuloa!

Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Katriina Haapakankaalla
on tavoite. Hän haluaa, että
vanhus- ja vammaisneuvosto
(vava) olisi myös alueellinen
vaikuttamiselin.
–Entisenä virkamiehenä
katson aina, että mitä lailla
halutaan tavoittaa, Haapakangas sanoo.
Tässä tapauksessa luemme nyt kuntalain pykälää 27:
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön,
asumisen, liikkumisen tai
päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen, taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
–Lain henki on, että kohderyhmä otetaan mukaan
asioiden valmisteluun. Nyt
kun sosiaali- ja terveysasioiden hoito on jo kunnasta poissa, on neuvostomme
irrallaan näiden asioiden valmistelusta.
HAAPAKANGAS vavan
puheenjohtajana kokee velvollisuudekseen pitää esillä tätä asiaa Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymässä.
Tähän mennessä vaikuttaminen onkin tuottanut tulosta;

”

Jos toivon
asian olevan
toisin, otan suoraan
yhteyttä henkilöön,
johon voin vaikuttaa.

Puheenjohtaja
Katriina Haapakangas

MEIJU
SUVAS

KOSKA HÄN kaipaa myös
konkretiaa, Haapakangas
kiersi kaksi päivää kotihoidossa Hollolan keskuksessa

HOLLOLA
Seutu4

• Jouluaattona avoinna klo 11-04 (05)
• Ti 25.12.18 klo 12-04 (05)
• Ke 26.12.18 avoinna klo 12-23 (04)

RAVINTOLA/YÖKERHO
KAUPPATIE 2, 16600 JÄRVELÄ

VIIDEN VUODEN puheenjohtajuuden jälkeen Haapakangas kuitenkin haluaa
luovuttaa puheenjohtajuuden eteenpäin, ja kaikki
kanavat on käytettävä jatkajan löytämiseksi.
Uusi puheenjohtaja saa
johdettavakseen neuvoston,
jolla on selkeä tapa toimia:
toimintaan kuuluvat yleisötilaisuudet, vuosittainen toimintasuunnitelma,
aloitteiden tekeminen, lausuntojen ja kommenttien
antaminen, asiantuntijoiden kuuleminen. Lisäksi Katriina Haapakangas
kutsutaan valtuustoon ja
valiokuntiin neuvoston
puheenjohtajana.
–Vuonna 2019 vava painottaa kotihoitoa, palveluiden saavutettavuutta ja
riittävyyttä. Meitä huolestuttaa ikääntyvien yksinäisyys,
muistisairaudet – ja asiakasmaksulaki, joka tällä hetkellä ei ota mitään kantaa
palvelutaloissa asuvien palvelumaksuihin. Meitä senioreita pyydetään varautumaan
tulevaisuuteen, mutta emme
tiedä mikä se on, viittaa Haapakangas syksyn 2018 aikana
kuultuihin kunnan ja PäijätHämeen hyvinvointiyhtymän esityksiin senioreiden
selviytymisestä.

Viiden vuoden jälkeen Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajajuudesta luopuva Katriina
Haapakangas varoiaa seuraajaansa ”Tehtävä on
mielenkiintoinen ja neuvostoasiat uhkaavat viedä
mukanaan.”
ja taajamassa. Ensimmäiseksi
hän havaitsi, että sekä työntekijät että asiakkaat sukulaisineen olivat ilahtuneita,
että joku on kiinnostunut
heidän työstään.
–Mielestäni hoitajien ja
asiakkaiden välinen vuorovaikutus oli aitoa, ja raskasta
työtä tehdään ammattitaitoisesti ja asiakkaasta välittäen. Se mikä vei aikaa, oli
lääkehuolto. Ymmärrän siis
täysin, että lääkeannokset

tulisivat valmiina apteekista.
Yksinäisyys tuli myös esille,
mielellään juteltiin.
Jatkajalleen Katriina Haapakangas toivoo rohkeutta
asioiden esille ottamiseen.
Varoituksenkin nykyinen
puheenjohtaja antaa.
–Kyseessä on yhdenlainen
vapaaehtoistyö kokouspalkkioista huolimatta. Tehtävä
on mielenkiintoinen ja neuvostoasiat uhkaavat viedä
mukanaan.

Veneseura kokousti

Joka Pe klo 22-05 KARAOKE - vapaa pääsy!
Joka La klo 22-05 YÖKERHO, DJ
Joulun aukioloajat 2018 BULEVARDISSA!

BULEVARDI

PILVI KALLIOMERILÄINEN

häntä on kuultu, asia etenee.
–Jos toivon asian olevan
toisin, otan suoraan yhteyttä
henkilöön, johon voin vaikuttaa. Yritän aina perustella esitykseni; jos sanon vain,
että jokin on pielessä, ei se
ole hyvä. Luottamukselliset
keskustelut koen rakentavaksi ja tulokselliseksi. Varmaan myös ikä tekee sen,
ettei enää arastele.

Seuraa

BULEVARDI JÄRVELÄ!

Hollolan veneseura kokoontui taas marraskuun puolivälissä sääntömääräiseen
syyskokoukseensa. Kokouksen aluksi kommodori Jouko
Chrons kertoi seuran tämän
vuoden suurimman urakan,
saaritukikohdan uusien lai-

tureiden olevan paikoillaan.
Laiturit ovat seuran kaikkien aikojen isoin yksittäinen investointi.
Sääntömääräiset kokousasiat puhuttivat aktiivista jäsenistöä runsaasti,
kaikki päätökset tehtiin
kuitenkin yksimielisesti.
Jäsenten koulutusasioissa
tehdään yhteistyötä EteläPäijänteen muiden venei-

lyseurojen kanssa.
Erovuoroisten hallituksen
jäsenten tilalle valittiin Juha
Kalojärvi ja Raine Virta.
Hallituksessa jatkavat myös
Pentti Ikonen ja Kalevi Lehtinen. Kommodoriksi vuosille 2019–2020 valittiin Jouko
Chrons. Toimintaa tarkastavat Arto Koskinen ja Kari
Montonen, varalla Seppo
Sirviö ja Sami Sintonen.

