
HUMPPILAN VANHUSNEUVOSTO                                           PÖYTÄKIRJA  2 / 2021 
 
 
 
Paikka:        Kunnanvirasto, Kisakuja 3, 31640 Humppila, Valtuustosali 
 
Aika:            Tiistai 11.05.2021 klo 14:00 

 
 
Paikalla: 
Ritva Savolainen puheenjohtaja 
Riitta Nokkala varapuheenjohtaja 
Aila Suikkanen sihteeri 
Eva Sunabacka 
Jaana Valtonen 
Antti Miettinen 
Aimo Ali-Rantala 
Peija-Petriina Heikkinen FSHKY 

 

Matias Penttinen Humppilan hallintojohtaja §5 
Jyri Sarkkinen Humppilan kunnanjohtaja §9 
 
 
1. Kokouksen avaus 
    Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:00 ja toivotti vieraat ja 

    kokouksen osanottajat tervetulleiksi. 
 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
    Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 

    Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, lisäyksellä Valtakunnallinen vanhustenviikko §6 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
    Edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2021 hyväksyttiin. 
      
5. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa. Hallintojohtaja Matias Penttinen 
    Hallintojohtaja esitteli itsensä ja kertoi oman toimialansa tehtävistä, 
    johon kuuluvat hallinto / talous, henkilöstöasiat ja siivous. 
 
6. Valtakunnallinen Vanhustenviikko 3.-10.10.2021 
     Jaana Valtonen esitteli vanhustenviikon uutta teemaa ” Luonto antaa voimaa ” 
     Asiasta keskusteltiin ja tähän palataan seuraavassa kokouksessa. 
 
7. Vanhusneuvoston tämän vuoden painopiste, yksinäisyyden torjuminen 
    Korona on vaikeuttanut tähän asiaan paneutumista. Ikäihmisiin on seurakunnan taholta 
    oltu puhelinyhteydessä sekä pidetty ystävistä ja läheisitä sopivalla tavalla huolta.   
 Hyvinvointikuntayhtymästä ei ole ehditty pitää yhteyttä niihin ikäihmisiin, jotka eivät ole 
 palveluiden tarvitsijoita. Tästä pyysimme edustajaa viemään negatiivista palautetta. 
 
8. Toimintasääntö 3§: Vanhusneuvoston sihteeri 
     Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Humppilan kunnan viranhaltija. Sihteerin tehtävänä 



    on vanhusneuvoston kokousten valmistelu ja esityslistan kokoaminen yhdessä 
    puheenjohtajan kanssa, esityslistan lähettäminen ja pöytäkirjan laatiminen ja päätösten 
    täytäntöönpano. 
    Muutos tulee voimaan seuraavalla valtuustokaudella (2021), kunnanhallituksen 
 hyväksymisen 

    jälkeen. 
 
9. Todetaan Humppilan vanhusneuvoston antama lausunto Forssan seudun 
     ikääntyneen väestön tukemisen ja palveluiden järjestämisen suunnitelma 
     luonnoksesta ja edellisen suunnitelman toteutumasta 
     Lausunto todettiin ja hyväksyttiin. 
        
10.Yhteistyö eri järjestöjen kanssa: järjestöjen kuulumiset 
      Kunnanjohtaja Jyri Sarkkinen esitteli vuoden 2020 taloutta sekä tulevia tämän vuoden 
      asioita 
      FSHKY Peija: rokotukset jatkuvat reipasta vauhtia, rajoituksia aletaan purkamaan, 
      ulkotoimintaa sekä paljon tulee huoli-ilmoituksia. 
      Sivistys  Antti: yläasteella oli koronakaranteeni 
      SRK:n Jaana: kertoi seurakunnan lastenohjaajien toimien lopetuksesta, talouden 
      tasapainottamisen vuoksi. 
      Eläkkeensaajat Eva: kunnan liikunnanohjaajan tapahtumisissa käy yhdistyksen jäseniä 
 ja keilausta on ollut sekä nyt aloitellaan ulkona bocciaa. 
      Tekninen lautakunta ja sotainvalidit Riitta: Ruokailemassa ja ajatuksissa laavulle meno. 
 Teknisessä suunnitellaan erilaisia liikuntapaikkoja harjuun. 
      Sota Veteraanit Aimo: Piirin sekä Humppilan kevätkokoukset pidetty. Käyty Ukko- 
      Pekassa tervehtimässä veteraania. Veteraanijärjestön alasajo meneillään ja 
 siirtyminen Tammenlehvään. 
      Eläkeliitto Ritva: 20.7. kevätkokous. Ulkomölkkyä aloitellaan ja kesän tapahtumia 
 suunnitellaan. Sepelin kuorinta Silvalan puiston heittopaikalta tehdään yhdessä 
 Eläkkeensaajien kanssa. Ulkoilutusta Ukko-Pekan asukkaille kerran kuukaudessa.                                                                                 
 Elämänlaatulautakunnassa ensimmäisinä tulee mieleen omatoimikirjaston tuleminen 
 ja  Seutukirjasto selvittely. 
       
11. Muut asiat 
       Huittisten kunnan järjestämä Webinaari ikäihmisten asumismahdollisuuksiksi. 
       Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat. 
 
12. Seuraava kokous 
      Tiistaina 10.08.2021 klo 13:00 kunnantalolla. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00 
 
 
 Humppila 17.05. 2021 
 
 
 
 
 Ritva Savolainen                                 Aila Suikkanen 
 puheenjohtaja                                     sihteeri            


