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Paikka:        Kunnanvirasto, Kisakuja 3, 31640 Humppila, Valtuustosali 
 
Aika:            Tiistai 12.01.2021 klo 11:00 

 
 
Paikalla: 
Ritva Savolainen puheenjohtaja 
Riitta Nokkala varapuheenjohtaja saapui §5. kohdalla 
Aila Suikkanen sihteeri 
Juhani Junttila, Eva Sunabackan varahenkilö 
Jaana Valtonen 
Antti Miettinen 
Aimo Ali-Rantala 
Peija-Petriina Heikkinen FSHKY 
 
Jyri Sarkkinen Humppilan kunnanjohtaja §5 
 
Poissa Eva Sunabacka 
 
 
1. Kokouksen avaus 
    Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:00 ja toivotti vieraat ja 

    kokouksen osanottajat tervetulleiksi vuoden ensimmäiseen kokoukseen sekä suoritettiin 
    esittelykierros. 
 
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 4/2020 hyväksyttiin 

      
5. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa. Kunnanjohtajajohtaja Jyri Sarkkinen 
    Kunnanjohtaja esitteli itsensä laajasti ja kertoi kunnan tulevaisuuden suuntaviivoista. 
    Hän esitteli mm Puolimatkan asemakaavaa sekä rautatieasemalle suunnitteilla olevaa 
    museo/näyttelytilaa. Tässä yhteydessä tuotiin esille esteettömyys kartoitus ja toivottiin 
    yhteyden ottamista Ratahallintoon, keskilaiturille menevien portaiden hankaluudesta. 
    Hänelle luovutettiin myös lausunto, jossa vanhusneuvosto otti kantaa kunnan 
    rakennusten käytöstä. Hänelle tuotiin myös tieto VANEn näkyvyydestä kunnan 

     kotisivuilla ja toivottiin parempaa näkyvyyttä. 
 
6. Vanhusneuvoston tämän vuoden painopiste, yksinäisyyden torjuminen 
    Asiasta keskusteltiin, mutta epidemian vuoksi asia täytyy jättää myöhemmäksi. 
 
7. Toimintakertomus vuodelta 2020 
    Toimintakertomus vahvistettiin. Liite 1 



     
 
8. Vanhusneuvoston näkyvyys 
    Vanhusneuvosto haluaa hyvän näkyvyyden kunnan kotisivulle sekä haluaa 

     pöytäkirjat sivuille lautakuntien tavoin.  Sihteeri ottaa yhteyden kunnan kotisivujen 

     ylläpitäjään ja toimittaa hänelle aineiston. 
        
9. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa: järjestöjen kuulumiset 
      SRK:n Jaana kertoi: Joulutervehdykset 90+vuotiaille, Yhteisvastuukeräys 2021   
 ikäihmisten toimeentulon ahdinkoon. 
      EKLyhd. Juhani: Kunnan vesijumpassa suorituksia 175, avoimet lettukestit laavulla. 
      Joulukortit yhdistyksen jäsenille ja joulukukat 85+, keilaus, kävelysählyä ja bocciaa. 
      ELyhd. Ritva: Yksi kuukausikokoontuminen kunnantalolla koronatilanteen ollessa 
 rauhallisempi, Retki Telkun kodalle, syyskokous Revon kodalla, sähköpostilla ja 
 puhelimitse yhteydenpito ja ystävistä huolehtiminen. Kerran kuukaudessa käyty 
 ulkoiluttamassa Ukko-Pekan asukkaita. 
      FSHKY Peija: Kuntosalivuorot alkavat ja rokotukset 
       
10. Muut asiat 
      Seudullisen Vanhuspalvelusuunnitelman päivitys. Joka kunnan vanhusneuvostosta 
      kuuluu kaksi henkilöä työryhmään sekä FSHKYstä viranhaltijoita. Humppilasta ovat 
      mukana Ritva ja Aila. Vuoden 2020 lopulla ollut 3 Teams-kokousta ja suunnitelmissa 
      alkuvuonna 2021 vielä kaksi kokousta. 
 
11. Seuraava kokous 
      Tiistaina 16.03.2021 klo 13:00 kunnan talolla. 
 
12. Kokouksen päättäminen 
      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:35 
 
 
 Humppila 18.01.2021 
 
 
 
 
 Ritva Savolainen                                 Aila Suikkanen 
 puheenjohtaja                                     sihteeri            


