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Toimintakertomus Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2018 toimin-
nasta 
 
Hollolan kunnanhallitus nimesi 2.2.2015 Hollolan ja Hämeenkosken vanhus- ja vammaisneuvostoon alla 

mainitut jäsenet ja varajäsenet sekä kunnan edustajan ja varaedustajan neuvostoon valtuustokauden lop-

puun. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohje uudistetaan vuodeksi 

2016, missä yhteydessä linjattiin myös kokouspalkkioasiaa. Vuosi 2016 oli ensimmäinen vuosi, jolloin neu-

voston jäsenille maksettiin kokouspalkkiot. 

 

Hollolan kunnanhallitus nimesi uuden Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston 1.6.2017 alkaen kunnan-

hallituksen toimikaudeksi. 

Eläkeliiton Hollolan yhdistys ry 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 Eila-

Kamppinen 

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, varajäsentä ei ole nimetty  

Hollolan kunta: hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen sekä kunnanvaltuutettu Pentti Lampi 

 

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 mukais-

ten palveluiden riittävyyden ja laadun arvioinnissa.  

Vanhus- ja vammaisneuvostolle neuvostolle on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen 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.  
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Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävä on omalla toiminnallaan edistää alueellaan kunnan/kuntien väestön, 

erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä ja terveyden ja hyvinvoin-

nin edistämistä.  

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviin kuuluu myös veteraaniasiat. 

Vanhus- ja vammaisneuvoston tulee laatia vuosittain toimintasuunnitelma, joka toimitetaan tiedoksi/ hy-

väksyttäväksi kunnanhallitukselle.  

Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa vuosittain toimintakertomuksen, joka toimitetaan kunnanhallitukselle 

tiedoksi/ hyväksyttäväksi seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto asetti vuodelle 2018 keskeisiksi tavoitteikseen ja painotti toiminnassaan 

1. Sote-uudistuksen etenemisen aktiivista seuraamista  

2. Omaishoitoasioita  

3. Vammaisasioita   
 

Neuvosto on kokoontunut vuoden 2018 aikana kuusi (6) kertaa. 

 

Kokouksissa on käsitelty mm. seuraavia asioita: Omaishoitoa, Voimaa vanhuuteen hanketta, henkilökoh-

taista budjettia ja asiakasseteleitä, maakunnallisen sote-uudistuksen tilanne, liukueste aloitteen käsittely, 

vammaispalvelut PHhykyssä, maakunnallisten vanhus – sekä vammaisneuvostojen valmistelutilanne, avo-

kuntoutus PHhykyssä, Vanhustenviikon juhla, Hollolan hyvinvointiraportti 2017, Hollolan hyvinvointiohjelma 

2019-2021, Esteettömyyskartoituskyselyn tulokset, Käsiteltiin kansallisen vetaraanipäivän 2018 ohjelma, 

Keskusteltiin Neuvoston puheenjohtaja-asiasta, Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto suunnitel-

masta: ”Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä”, Vuoden 2019 vuosikellon 

suunnittelua, Neuvoston nettisivujen tilannetta. 

 

Kokouspöytäkirjat löytyvät nettisivuilta www.vanhusjavammaisneuvosto.info 

 

Neuvosto on järjestänyt tai ollut mukana järjestelyissä v. 2018 viisi (5) yleisötilaisuutta (pois osallistuja-

määrät) 

• Hyvä Fiilis – tapahtuma 18.5.2018 

• Torilla tavataan viikko 13.8.-17.8.2018 

• Kansallinen veteraanipäivä Hollolassa 27.4.2018 

• Ikäihmisten palveluneuvontatilaisuus 2.10.2018  

• Vanhustenviikon juhla 9.10.2018 

 

Neuvoston antamat lausunnot, kommentoinnit, esitykset, vastaukset ym. v. 2018 

• Lausunto: Hollolan kuntastrategialuonnoksesta 

• Lausunto suunnitelmasta: ”Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä” 

http://www.vanhusjavammaisneuvosto.info/
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• kysely Vanhus- ja vammaisneuvoston koulutustarpeista 

• kysely Vanhus- ja vammaisneuvostolle neuvontapaikoista 

• kysely: Ikääntyneille suunnatusta arkea helpottavan teknologian opastus- ja neuvontapaikoista 

• hyväksyi Voimaa vanhuuteen hankkeen toimenpiteet 2018 Hollolan kunnan osalta 

• esteettömyyskartoitus  

• esitys liukuesteiden hankkimisesta 

• nimettiin Hollolan Vanhus- ja vammaisneuvostosta edustajat maakunnallisiin vanhus- ja vammais-

neuvostoja valmisteleviin työryhmiin 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston muu osallistuminen  

Vanhus- ja vammaisneuvosto arvostaa mahdollisuutta osallistua kunnan päätöksentekoelimiin. Nämä toi-

mivat vanhus- ja vammaisneuvostolle tärkeinä tiedonhankinta- ja vaikuttamiskanavina. Kokonaisuuden nä-

keminen ja ymmärtäminen auttaa jäseniä omassa tehtävässään. Olemme osallistuneet aktiivisesti mm. 

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella: 

Kunnanvaltuuston kokouksiin 

Elinvoimavaliokunnan kokouksiin 

Hyvinvointivaliokunnan kokouksiin 

Työryhmän jäseninä: 

Hollolan kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä 

Maakunnallista vanhusneuvostoa valmisteleva työryhmä 

Maakunnallista vammaisneuvosto valmisteleva työryhmä 

Jäsenet ovat osallistuneet mm. Päijät-Hämeen maakuntaliiton maakunta- ja soteuudistusta koskeviin semi-

naareihin. 

 

Hollolassa 8.3.2019 

Hollolan vanhus- ja vammaisneuvosto 

Katriina Haapakangas 

puheenjohtaja 


