HUMPPILAN VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 3 / 2021

Paikka:

Kunnanvirasto, Kisakuja 3, 31640 Humppila, Valtuustosali

Aika:

Tiistai 10.08.2021 klo 13:00

Kokoukseen oli kutsuttu myös varahenkilöt
Paikalla:
Ritva Savolainen, puheenjohtaja
Riitta Nokkala, varapuheenjohtaja
Aila Suikkanen, sihteeri
Juhani Junttila
Jaana Valtonen
Aimo Ali-Rantala
Irma Heikkilä
Vesa-Pekka Hirvioja
Poissa:
Peija-Petriina Heikkinen FSHKY
Eva Sunabacka
Antti Miettinen
Terttu Miettinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00 ja toivotti
kokouksen osanottajat tervetulleeksi kokoukseen
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2021 hyväksyttiin
5. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa.
Kokoukseen kusutut viranhaltijat olivat estyneet osallistumasta työesteiden vuoksi.
Kunnalla liikuntaviikko ”Vipinää kinttuihin” viikko 33.
Sadonkorjuu markkinat 28.8.21
6. Vanhusten yksinäisyys
Hyvinvointikuntayhtymä ei ole ottanut asian tiimoilta vielä yhteyttä.
Seurakunta on puhelimella ollut yhteydessä ikäihmisiin.
Yhdistykset pitäneet eri tavoin yhteyttä jäseniinsä ja naapureihin koronan rajoittaessa
toimintaa. Myös tulevalla valtuustokaudelle toivotaan, että asiaa kartoitetaan ja pidetään
esillä.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Laadittiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma täydentäen vuoden 2021
toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelma ja vuosikello liitteinä.
8. Vanhustenviikkoa 3.-10.10.2021 vietetään teemalla, ”Luonto antaa voimaa ”
Keskusteltiin alustavasti viikon ohjelmasta
Su 3.10. Vanhustenpäivä. Messu ja kirkkokahvit
Ma 4.10 Hyvinvointia ja terveyttä lähiluonnosta (Terveys ry tai Martat ?? )
Ti 5.10 Luonnon antimet- ruoka ja ravitsemus: HTY:n naiset järjestävät sopparuokailun
entiseen tapaan ja Aila kysyy järjestyisikö tilaisuuteen videolla pyörimään luontokuvia.
Ke 6.10. Kulttuuri ja taide (Nuorisotyö ja varhaiskasvatus)
To 7.10. Liikunta ja ulkoilu luonnossa, vie vanhus ulos (Liikunnanohjaaja ja yhdistykset)
Pe 8.10. Eläimistä elämäniloa (Saataisiinko järjestettyä tilaisuus, jonne joitakin
eläimiä?)
La 9.10. Kirjailijavieras?
Su 10.10. Varautumisen ja ennakoinnin päivä - luonnonläheinen elinympäristö
9. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa: Järjestöjen kuulumiset
SRK:n Jaana: toivoi, että kerhoja voitaisiin alkaa pitämään, mutta korona pitää
toiminnan minimissä.
EKLyhd. Juhani: kesäpäivän tapaaminen Entulla 14.7., teatteri Jokioisilla,
boccia-kisaan osallistuttu Hollolassa ja osallistutaan kunnan järjestämään
vesijumppaan Vesihelmessä.
Tek. lautakunta ja sotainvalidit Riitta: Ruokailemassa, laavulla ja teatterissa yhdessä
käyty.
Sotaveteraanit Aimo: Veteraaneja Humppilassa enää yksi. Yhteiset tilaisuudet siirretty
syksyyn ja siirtyminen Tammenlehvä-perinnesäätiöön, Veteraanikuoro on esiintynyt tilaisuuksissa ja jatkaa.
Elämänll ja EL yhd. Ritva: Kuukausikokouksia ei ole voinut pitää koronan vuoksi.
Retki tehtiin Myllynkulman padolle, sokkoretki Poriin ja Reposaareen, kahvitilaisuus
40-vuotis juhlan kunniaksi. Suunnitelmissa syksylle retkiä laavuille, kodille ym.
ulkotilaisuuksia. Kokoontumispaikkaa ei toistaiseksi ole osoitettu. 3 vrk pituinen retki
Isosyötteelle lokakuussa sekä lokakuussa konsertti Ikaalisissa, jos lähtijöitä riittää.
Ulkoilutusta Ukko-Pekan hoivakodissa kerran-kaksi kuukaudessa.
10. Muut asiat
Ikäihmisten seminaari 21.9. Hämeenlinnan raatihuoneella.
11. Seuraava kokous
Ilmoitetaan myöhemmin
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30
Humppila 18.08.2021

Ritva Savolainen
puheenjohtaja

Aila Suikkanen
sihteeri

