HUMPPILAN VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 3 / 2020

Kokouskutsu koskee toimintasuunnitelman mukaisesti myös varahenkilöitä
Paikka:

Kunnanvirasto, Kisakuja 3, 31640 Humppila, Valtuustosali

Aika:

Tiistai 11.8.2020 klo 14:00

Paikalla:
Ritva Savolainen puheenjohtaja
Riitta Nokkala varapuheenjohtaja
Aila Suikkanen sihteeri
Eva Sunabacka
Jaana Valtonen
Antti Miettinen
Aimo Ali-Rantala
Varahenkiöt:
Terttu Miettinen
Irma Heikkilä
Juhani Junttila
Poissa: Teuvo Nieminen
Vesa-Pekka Hirvioja
Kokoukseen kutsuttiin Tekninen johtaja, Mari Honkonen ja HYKY:stä Marjatta Palojärvi
Molemmat olivat estyneet saapumasta
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:00 ja toivotti varahenkilöillä laajennetun
kokouksen osanottajat tervetulleiksi
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2020 hyväksyttiin
5. Kunnanhallituksen päätökset nimeämisestä Vanhusneuvoston sihteeriksi ja
jäseniksi Eino Nirkkosen tilalle
Kunnanhallitus nimesi, 1.6.2020, kokouksessaan Vanhusneuvoston sihteeriksi
kuluvan valtuustokauden loppuun saakka Aila Suikkasen sekä varsinaiseksi
jäseneksi Aimo Ali-Rantalan eroa pyytäneen Eino Nirkkosen tilalle sekä varajäseneksi Terttu Miettisen. Kunnanhallitus pyysi myös FSHKY:n nimeämään
edustajan Humppilan Vanhusneuvoston kokouksiin.
6. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa. Teknisen toimialaln tilannekatsaus.

Tekninenen johtaja lähetti katsauksen sähköpostilla.
Teknisen tilannekatsaus
Teknisellä on ollut aktiivinen puolivuotinen koronaviruksen takia. Investointeja on kuitenkin saatu
hyvin eteenpäin. Esimerkiksi kunnanvirastolla on tehty uusi keittiö sekä uusittu kunnanhallituksen
huoneen ja valtuustosalin valaistus. Kunnanviraston edustaan on suunnitelmat valmiina ja vielä yhtä
tarjousta odotellaan.
Rivieran laiturin rakennustyöt alkavat uimakauden päätyttyä.
Laiturin rakennustöihin Vanhusneuvosto otti kantaa uimarappuihin. Ne tulisi olla tarpeeksi
leveät astua sekä astinlautojen välit sopivia ikäihmisten käyttää.
Suunnitelmia tehdessä toivotaan kuultavan Vanhusneuvostoa, mikäli asia koskee myös
ikäihmisiä.
Jätevesiverkostoa on saneerattu ja meillä on tehty 7 kpl uusia jätevesiliittymiä.
Leikkipuistoja on korjattu ja uusi aita on tulossa Kauppilan ja keskustan leikkikentille.
Leikkipuistotarkastus tehdään nyt syksyllä.
Esteettömyys
Päiväkoti Lintukoto: virallisia päätöksiä rakennuksen jatkokäytöstä ei ole tehty. Kun jatkokäytöstä
on päätetty, tehdään rakennuksen esteettömyyteen tarvittavat muutokset käyttötarkoituksesta
riippuen.
Kauppakulma: nuorisotilaan on suunniteltu peruskorjausta vuodelle 2021, tässä yhteydessä tilat on
tarkoitus tehdä nykymääräysten mukaisiksi myös wc-tilojen osalta. Toki kunnan taloustilanne
määrittelee, missä laajuudessa korjauksia voidaan tehdä.
Kunnanvirasto: pääsisäänkäynti uusitaan kokonaisuudessaan, käytännössä ulko-oven edessä oleva
taso ja vanhat portaat puretaan kokonaisuudessaan ja ne tehdään kokonaan uudelleen alkaen
teräsbetonivalusta. Pääoven puoleisen invaluiskan tilalle tulee portaat. Nykyisistä määräyksistä
johtuen, invaluiska tehdään kukkalaatikon oikealle puolelle ja luiskaus kiertää kukkalaatikkoa myös
rakennuksen seinustan puolella.

7. Esteettömyys. Keskustellaan jatkosta.
Kotihoito (syyskauden painopiste)
Puheenjohtaja on keskustellut Tiina Tuomiston kanssa ja hän on luvannut tulla
seuraavaan kokoukseen kertomaan kotihoidon tilanteesta.
Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Vanhusneuvoston eteettömyyskartoitusta
sekä totesi sen olevan erittäin tarpeellisen ja hyvän sekä kattavan hyvin Humppilan.
Tekninen toimiala ei ole vielä ottanut asiaan kantaa virallisessa kokouksessa
Esteettömyyskartoitus huomioitiin myös Forssan lehdessä
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Keskusteltiin toimintasuuninitelmasta ja sen painopisteistä vuodelle 2021
9. Vanhustenviikko 4.-11.10.2020 teemalla ” Onni on vanheta ”
Valtakunnallsta Vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään 4.-11.10.2020 ja pääjuhla
on sunnuntaina 4.10. Naantalissa. Vanhustenviikon suojelijana toimii tasavallan
presidentti Sauli Niinistö. Teemalla halutaan viestiä positiivisyyttä vanhenemiseen.

Suunniteltiin viikkoa samalla kaavalla, kuin viime vuonna. Yhdessä muiden järjestöjen
kanssa. Asiasta keskustellaan yhdistysten yhteisessä tapaamisessa.
10. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa: Järjestöjen kuulumiset
Eläkkensaajien Keskusliitto järjestää Vanhusneuvostopäivät 7.-9.10.2020 ja
Riitta Nokkala, Eva Sunabacka ja Aila Suikkanen osallistuvat päiville ellei Covid-19
pahene.
Vanhusneuvostoseminaari Lahdessa 15.9. 2020. Puheenjohtaja osallistuu.
Korona on muuttanut järjestöjen toimintaa ja siirtänyt kokouksia ja tapaamisia.
11. Muut asiat
Kunnanjohtajaksi Humppilan kunnanvaltuusto valitsi 4.8.2020 Jyri Sarkkisen
sekä Sivistysjohtaja / rehtoriksi Anssi Lepistön.
Jari Keskitalon läksiäisvastaanotto 14.8. klo 12-15 kunnan talolla.
Maanantain vesijumpasta ja HYKY:n vetämistä Kuntokellarin ohjatuista jumpista
keskustellaan seuraavassa Elämänlaatu lautakunnassa.
12. Seuraava kokous
Vanhusneuvoston seuraava kokous 13.10. 2020 klo 14 kunnanhallituksen huoneessa
Yhdistysten kokous 22.9.2020 klo 18, tarkentuu myöhemmin
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15

Humppila 12.8.2020

Ritva Savolainen, puheenjohtaja

Aila Suikkanen, sihteeri

