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Toimintakertomus Hollolan ja Hämeenkosken vanhus- ja vammaisneuvoston vuo-
den 2016 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 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. 
 
Neuvoston jäsenet ja varajäsenet:  
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)  
 
Toimintaohjeensa mukaan neuvoston tehtävänä on 
Toimintaohjeensa mukaan neuvoston tehtävänä on 
1) olla mukana vanhuspalvelulaissa tarkoitetun, ikääntyneen väestön tukemiseksi tehtävän suunnitelman 
valmistelussa. 
2) Vanhuspalvelulain mukainen palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi 
3) Neuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa myös kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmiste-
luun ja seurantaan niissä asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osalli-
suuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikäänty-
neen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. 
4) Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri 
aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vanhus- ja vammaisneuvosto voi tehdä 
aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä 
ja suoriutumisessa. 
5) Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävä on omalla toiminnallaan edistää alueellaan kunnan/kuntien väes-
tön, erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä ja terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämistä. 
6) Vanhus- ja vammaisneuvoston tulee laatia vuosittain/toimikaudekseen toimintasuunnitelma, joka toimi-
tetaan kunnanhallitukselle tiedoksi/vahvistettavaksi. 
7) Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa vuosittain toimintakertomuksen, joka toimitetaan 
kunnanhallitukselle tiedoksi seuraavan vuoden helmikuun/maaliskuun loppuun mennessä. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto asetti vuosille 2016 keskeisiksi tavoitteikseen 
 

1. Ikäihmisten ja vammaisten toimintakyvyn ja selviytymisen edistämistä yhteistyön avulla, erityisesti 
halutaan paneutua yksinäisten vanhusten tilanteeseen 

2. Ikäihmisten ja vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään 
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Neuvosto on kokoontunut vuoden 2016 aikana kuusi (6) kertaa. 
 

Kokouksissa on käsitelty mm. seuraavia asioita: ajankohtaisia sote-asioita ja Hollolan kunnan asioita, ikäau-
toilijan kuntokurssi, vuoden 2015 toimintakertomus ja talouden toteutuminen ja vuoden 2016 talousarvio 
ja toimintasuunnitelma (vuosikello), vanhuspalveluiden palvelurakennetta, yhteistyötä kunnan liikuntatoi-
men kanssa, hyvinvointikertomusta, tilat jatkossa veloituksetta käytössä (Kh:n päätös), uusi hyvinvointikun-
tayhtymä 1.1.2017 alkaen  
 

Kokouspöytäkirjat löytyvät nettisivuilta www.vanhusjavammaisneuvosto.info 
 

Neuvosto on järjestänyt v. 2016 yhdeksän (9) yleisötilaisuutta (pois osallistujamäärät) 
 

➢ 8.3. ja 16.3.2016 Ikäautoilijan kuntokurssi  
➢ 9.5.2016 Omaishoitajien ja päättäjien keskustelutilaisuus  
➢ 20.5.2016 Hyvä Fiilis päivä yhdessä nuorisovaltuuston ja kunnan kanssa 
➢ 27.8.2016 Hollolan syysmarkkinat  
➢ 3.10.2016 Yhteinen Hollolamme – tapahtuma yhteistyössä nuorisovaltuuston ja kunnan kanssa 
➢ 4.10.2016 Seniorisurf yhteistyössä kirjaston ja kunnan nuorisotoimen kanssa 
➢ 6.10.2016 Vanhustenviikon juhla Hämeenkoskella yhdessä seurakunnan kanssa 
➢ 3.12.2016 Vammaistenpäivä ja Adventtihartaus Salpakankaan hoitokodeilla (pois loppu) 

 

Neuvosto on osallistunut v. 2016 mm. 
 

➢ 23.5.2016 Päijät-Hämeen liiton vanhusneuvostotapaaminen 
➢ 7.11.2016 Liikuttajakoulutus 
➢ Vierailut Virekoti/ Kultakaari ja Attendon Pellavakodissa 
➢  Runsaasti kuntaliiton ja maakuntaliiton sote- ja maakuntauudistusta koskevia tilaisuuksia 

 

Neuvoston antamat lausunnot, kommentoinnit, esitykset v. 2016 mm 
 

➢ Lausunto Seniorikortti-valtuustoaloitteeseen 
➢ Kommentit Hollolan Asuntotalo Oy:n Tervetielle tulevan vuokratalon suunnitteluun 
➢ Lausunto: neuvoston näkemykset Maaseutuohjelma MARTAN sisällöstä 
➢ Esitys seniorikuntosalista tekniselle lautakunnalle 
➢ Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan esittely valtuusto-ryhmille, tavoitteena ikäihmisten ja 

vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen  
➢ Osallistuva budjetointi hanke (LAMK), jossa mukana myös Vanhus- ja vammaisneuvosto  
➢ Vammaisten kuljetusasia selvityksessä, johon palataan alkuvuodesta 2017  
➢ Hoppa asiointiliikenteen reittiasia /Koulukuljetukset /Ikäihmisten kulkeminen, esitys ja keskusteluja 
➢ Kannanotto Hollolan kunnan johtamisjärjestelmään 
➢ Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajan Katriina Haapakankaan ajankohtaishaastat-

telu 26.4.2016 https://youtu.be/3jIENK3sTOI 
 

Opinnäytetöitä, yhteistyötä opiskelijoiden kanssa 
 

➢ Opinnäytetöihin on järjestetty ikäihmisten haastattelumahdollisuuksia myös v 2016 
 

Talous 
Neuvostolla on ollut käytössä 6300 euron määräraha vuonna 2016. Talouden toteuma on ollut 6080,00 eu-
roa, josta kokouspalkkioiden osuus (6 kpl) on 4500,00 euroa. Muita menoeriä ovat olleet kokousmatkat (6 
kpl) 600,00 euroa sekä muita pienempiä kulueriä yleisötapahtumiin liittyen. 
 

Hollolassa 26.1.2017 
Hollolan vanhus- ja vammaisneuvosto 
 

Katriina Haapakangas 
puheenjohtaja 

http://www.vanhusjavammaisneuvosto.info/
https://youtu.be/3jIENK3sTOI

