Toimintakertomus Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2017 toiminnasta
Hollolan kunnanhallitus nimesi 2.2.2015 Hollolan ja Hämeenkosken vanhus- ja vammaisneuvostoon alla
mainitut jäsenet ja varajäsenet sekä kunnan edustajan ja varaedustajan neuvostoon valtuustokauden loppuun. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohje uudistetaan vuodeksi
2016, missä yhteydessä linjattiin myös kokouspalkkioasiaa. Vuosi 2016 oli ensimmäinen vuosi, jolloin neuvoston jäsenille maksettiin kokouspalkkiot.
Neuvoston jäsenet ja varajäsenet 31.5.2017 asti:
Eila Iso-Kuortti, varalla: Hannele Kytö (Eläkeliiton Hollolan yhdistys)
Tuula Manninen, varalla: Raili Koivula, kh päätös 5.3.2015 alk. Airi Järvinen (Hollolan Eläkkeensaajat)
Tuula Helminen, varalla: Erkki Seppänen (Hollolan kansalliset seniorit)
Leena Nikkilä, varalla: Maire Patronen (Salpakankaan Eläkeläiset)
Matti Ruokolainen, varalla: Veijo Meriläinen (Päijät-Hämeen Parkinson yhd/Invakeskus)
Pertti Kinnunen, varalla: Inkeri Lahti (Päijät-Hämeen Näkövammaiset)
Virve Valkeavuori, varalla: Pia Rantatupa (Hollolan seurakunta)
Eila Kamppinen, varalla: Pentti Pohto (Hämeenkosken kappeliseurakunta)
Pekka Mustjoki, varalla Kalevi Kankaanpää (Eläkeliiton Hämeenkosken yhdistys)
Maija-Liisa Siren, varalla Rauno Mujunen (Hämeenkosken eläkkeensaajat)
Kaarina Mäkinen, varalla Ria Tulonen (Hämeenkosken kunnan edustajat)
Katriina Haapakangas, varaedustaja Hannu Siljander (Hollolan kunnan edustaja)
Hollolan kunnanhallitus nimesi uuden Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston 1.6.2017 alkaen kunnanhallituksen toimikaudeksi.
Eläkeliiton Hollolan yhdistys ry: varsinainen jäsen Eila Iso-Kuortti, varalla: Hannele Kytö
Hollolan kansalliset seniorit ry: varsinainen jäsen Katriina Haapakangas, varajäsen Tuula Helminen
Hollolan seurakunta: varsinainen jäsen diakoniatyöntekijä Pia Rantatupa, varajäsen diakoniatyöntekijä EilaKamppinen

Päijät-Hämeen Parkinson-yhdistys ry: varsinainen jäsen Matti Ruokolainen, varajäsentä ei ole esitetty
Lahden Reumayhdistys ry: varsinainen jäsen Sirkka-Liisa Kuusela, varajäsen Helena Lindstedt
Eläkeliiton Hämeenkosken yhdistys ry: varsinainen jäsen Taimi Fellman, varajäsen Pekka Mustjoki
Hämeenkosken eläkkeensaajat ry: varsinainen jäsen Maija-Liisa Siren, varajäsen Markku Korhonen
Hollolan eläkkeensaajat ry: varsinainen jäsen Tuula Manninen, varajäsen Airi Järvinen
Salpakankaan Eläkeläiset ry: varsinainen jäsen Pentti Malm, varajäsen Irma Tarvainen
Hollolan Sotaveteraanit ry: varsinainen jäsen Jukka Torstila / nimettiin 2.10.2017
Hollolan kunta: Hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen sekä kunnanvaltuutettu Pentti Lampi
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Kunnanhallituksen hyväksymän toimintaohjeen mukaan neuvoston tehtävänä on
Vanhus- ja vammaisneuvosto on mukana vanhuspalvelulaissa tarkoitetun, ikääntyneen väestön tukemiseksi
tehtävän suunnitelman valmistelussa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on mukana vanhuspalvelulain mukaisten palveluiden riittävyyden ja laadun arvioinnissa.
Vanhus- ja vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri palvelualueiden toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviin kuuluvat jatkossa myös veteraaniasiat.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävä on omalla toiminnallaan edistää alueellaan kunnan/kuntien väestön,
erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tulee laatia vuosittain toimintasuunnitelma, joka toimitetaan tiedoksi/ hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.
Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa vuosittain toimintakertomuksen, joka toimitetaan kunnanhallitukselle
tiedoksi/ hyväksyttäväksi seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vanhus- ja vammaisneuvosto asetti vuodelle 2017 keskeisiksi tavoitteikseen ja painotti toiminnassaan
1. Ikäihmisten ja vammaisten kotiin saatavia palveluja, kotipalvelun saatavuutta ja laatua
2. Vammaispalveluja
3. Veteraanien palvelut

Neuvosto on kokoontunut vuoden 2017 aikana seitsemän (7) kertaa.
Kokouksissa on käsitelty mm. seuraavia asioita: kunnan uutta roolia, toimintasuunnitelma vuodelle 2017,
kotipalvelut uudessa Hyvinvointikuntayhtymässä, toimenpiteet uuden vanhus- ja vammaisneuvoston nimeämiseksi sekä toimintaohjeen uudistaminen, Hyvä fiilis tapahtumaan sekä vanhustenviikon juhlaan liittyviä asioita, neuvoston edustajien nimeäminen hyvinvointi- ja elinvoimavaliokuntiin, vammaisasioiden
maakunnallinen seminaariin liittyvät järjestelyt, Hollolan kunnan sotekiinteistöjen kilpailutus, veteraanikuntoutus ja veteraanien avopalvelut ja palveluohjaus Hyvinvointikuntayhtymässä.
Kokouspöytäkirjat löytyvät nettisivuilta www.vanhusjavammaisneuvosto.info
Neuvosto on järjestänyt v. 2017 kuusi (6) yleisötilaisuutta (pois osallistujamäärät)


Vaalipaneelit, 3 kpl: 21.3.2017 Salpakangas (Uimahallin monitoimisali), 22.3.2017 Vesikansa (Paimelan koulu) ja 24.3.2017 Hämeenkoski (Hämeenkosken koulu)
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Hyvä Fiilis- päivä 19.5.2017 yhteistyössä Nuorisovaltuuston ja Hollolan kunnan kanssa



Hollolan vanhustenviikon juhla 4.10.2017 Sovituksen kirkossa yhteistyössä Hollolan seurakunnan ja
kunnan kanssa



Maakunnallinen vammaisasioiden seminaari 3.11.2017 Hollolan kunnanvirastolla, tavoitteena oli
perehdyttää neuvostojen jäseniä vammaisuuteen liittyviin kysymyksiin, lisätä ajankohtaista tietoa,
edistää vuoropuhelua ja käynnistää verkostoyhteistyö vammaispalveluissa. Seminaari sai erittäin
hyvää palautetta ja sen myötä maakunnallinen yhteistyö vahvistui.

Neuvosto on osallistunut v. 2017 mm.


Sote- ja maakuntauudistuspäivän /perinteinen maakunnallinen vanhusneuvostojen seminaariin Riihimäellä 10.5.2017



Ikääntyneiden asumisen uudet tuulet – seminaari 27.3.2017, Lahti



Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017, Ympäristöministeriö, Helsinki



Neuvottelu ikääntyneiden koulutustarpeista Wellamo-opiston kanssa 7.4.2017

Neuvoston antamat lausunnot, kommentoinnit, esitykset v. 2017 mm.


Vastannut kyselyyn ikääntyneiden asumistarpeista ja valtion tukemista asumisratkaisuista
30.1.2017 mennessä



Hollolan kunnan kuntastrategiakyselyyn annettu vastaus 26.5.2017 mennessä



Esitys: Esteetön liikuntapolku ja –nuotiopaikka kuntakeskuksen tuntumaan



Neuvoston on puoltanut hanketta: Senioriväestön digi-lukutaidon edistämisen Leader-hanke



Esitys: Hollolan kirjastoon ”SeniorSurf” –neuvontapiste

Talous
Neuvostolla on ollut käytössä 6300,00 euron määräraha vuonna 2017. Määrärahaa käytettiin vuoden 2017
aikana yhteensä 5625,40 euroa ja se käytettiin pääasiassa tapahtumien järjestelyihin, neuvoston jäsenten
kokouspalkkioihin sekä matkakuluihin.

Hollolassa 6.3.2018
Hollolan vanhus- ja vammaisneuvosto
Katriina Haapakangas
puheenjohtaja
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