HUMPPILAN KUNNAN VANHUSNEUVOSTO

Pöytäkirja

5/2019

PAIKKA:

Humppilan kunnanviraston kunnanhallituksen huone

AIKA:

Tiistai 29.10.2019 klo 13.30 – 14.55.

Paikalla:

Ritva Savolainen pj., Riitta Nokkala, Eino Nirkkonen, Antti Miettinen, Jaana Valtonen,
Aila Suikkanen, Juhani Junttila, Sanna Paananen siht.

Poissa:

Eva Sundbacka

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.30.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2019 hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

5. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa
Kokouksen alussa oli kunnasta vieraana sivistysjohtaja Katja Ojala. Ojala kertoi
yhteistyöstä ikäihmisten näkökulmasta sivistystoimeen liittyen sekä yleisistä asioista. Lapsilla vuoden teemana on ollut kulttuuri ja kansainvälisyys. Vierailijoita on ollut Kiinasta.
Lasten määrä on laskussa Humppilassa ja sillä on vaikutusta mm. tiloihin. Lintukodon tila on vapautumassa ja tilaa voisi suunnitella mm. yhdistysten ja järjestöjen käyttöön. Ojala pitää tilaa järjestötoimintaan sopivaksi.
Yhteistyö ikäihmisten ja lasten kanssa on ollut toimivaa. Esimerkkinä toiminnasta mm. vanhusten
vierailut lasten luona, vanhustenviikolla vohvelinpaistoa yhdessä lasten kanssa ja lasten vierailu Ukko-Pekassa. Yhteistyötä halutaan edelleen jatkaa ja kehittää. Yhteisiä kohtaamisia kaivataan. Toimintana voisi olla esim. lukuvaari/-muori -toiminta ja yhteiset musiikkituokiot. Keskustelussa tuotu
esiin, että aina kun lapsille suunnitellaan toimintaa joka sopii myös ikäihmisille, yhteistyötä toivotaan.
Keskustelussa nousi esille ehdotus joulun alla toteutettavasta yhteisestä leikkituokiosta. Esim. Monitoimitilassa mahtuu n. 80-100 henkilöä. Tilassa sähköpiano, soittaja voisi säestää. Soittajaa voisi
tiedustella Nuorisovaltuuston / nuorison puolelta. Lapset kutsuvat joulun alla juhliin (samoin kuin
juhannusjuhliin).
MLL on haaveillut koululle koulumummo ja kouluvaari toimintaa. Yhteistyössä voisi toteuttaa tutustumiskäyntiä Kokemäelle paikaan, jossa samankaltaista toimintaa jo on.

6. Vanhusneuvostopäivä 7.11.2019 Forssan sairaalan kokoustila Vintti
Vanhusneuvostopäivään on ilmoitettu alustavasti viisi osallistujaa Humppilan vanhusneuvostosta.
Lähtijöiksi ilmoitettu: Ritva Savolainen, Eva Sunabacka (puheenjohtaja varmistaa), Riitta Nokkala,
Aila Suikkanen ja Eino Nirkkonen. Päivä alkaa Forssan sairaalalla klo 9.30. Yhteiskuljetus lähtee
Humppilasta kunnanvirasto pihalta klo 8.45.

7. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa

Riitta Nokkala jakoi läsnäolijoille EETU ry:n toteuttaman tutkimuksen Huomisen kynnyksellä 2019 –
kysely 55 - 84-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä.
Aila Suikkanen toi terveisiä EKL:n vanhusneuvostopäiviltä 2. - 4.10 2019. EKL:stä on lähetetty kaikkiin kuntiin kirje 1.3.2019. Kirjeessä on tuotu esiin vapaaehtoistyön määrää kunnissa. Kirjeellä on
haluttu nostaa esille kunnissa toteutettavaa vapaaehtoistyötä ja nostaa vapaaehtoistyön ja vapaaehtoistyötä tekevien kunnioitusta ja arvoa. Vapaaehtoistyötä tehdään noin 712 000 tuntia vuodessa. Kirjeessä vedotaan kuntiin vapaaehtoistyön arvon nostamiseksi. Kirjeessä tuodaan esiin. esteettömien tilojen saamista maksutta kunnasta vapaaehtoistyön käyttöön ja tietotekniikkaosaamista
toivotaan järjestettäväksi toiminnan tukemiseksi. Kirjeessä pyydetään kunnista eläkeyhdistysten
tukemista. Kirje ei ole ollut esillä Humppilassa hallituksessa. Aila selvittää onko kirjeeseen reagoitu.
Vanhusneuvosto totesi keskustelussa, että Humppilassa vanhusneuvosto on päässyt arvoonsa.
Humppilan kunta on auttanut tilojen ja tietotekniikan suhteen.

Seurakunnan edustaja Jaana Valtonen toi esille tyytyväisyyttä vanhusten viikon toteutumiseen.
Kirkkopyhässä oli mukavasti osallistujia ja se kannattaa säilyttää jatkossakin. Toteutusta kannattaa
pohtia olisiko viikon alussa vai lopussa. Keskustelussa vanhusneuvosto totesi, että myönteistä palautetta on saatu. Vanhustenviikko oli näkyvästi esillä lehdessä ja sosiaalisessa mediassa. Osallistujia saatiin runsaasti kaikkiin tapahtumiin. Laajaa yhteistyötä tapahtuman tiimoilla tulee edelleen
jatkaa.
Puheenjohtaja toi esille Eläkeliiton järjestämän Vanhusneuvosto -koulutuspäivän 13.11.2019 Lehmirannassa (Salo). Tarkoitettu kaikille vanhusneuvoston jäsenille.
Hyvinvointikertomusta on käsitelty valtuustossa ja hallituksessa.
https://www.humppila.fi/client/humppila/userfiles/poytakirja-292019.pdf.
Linkki Forssan Seutukunnan hyvinvointikertomukseen:
https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/1043502933
Seudullinen vanhuspalveluiden suunnitelma 2015 – 2020:
https://www.fshky.fi/client/fshky/userfiles/kuntien-hyvaksyma-seudullinen-suunnitelma.pdf

8. Toiminnan arviointi syksy 2019
1. Kaksi kokousta on pidetty suunnitelmallisesti. Viranhaltijat kunnasta ovat käyneet suunnitellusti
kertomassa terveisiä oman alueensa toimista ikäihmisten kohdalla.

2.
3.
4.
5.
6.

Yhteistyö kunnan viranomaisten kanssa on toimivaa ja keskustelevaa. Järjestöyhteistyö on ollut
sujuvaa.
Vanhustenviikon tapahtumat on onnistuttu toteuttamaan onnistuneesti.
Toimintasuunnitelma ja vuosikello vuodelle 2020 tehty ja on hyväksytty kunnanhallituksessa.
Syksy 2019 on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja onnistuneesti.
Vanhusneuvoston toiminta on saanut myönteistä palautetta kunnanhallitukselta.

Vanhusneuvosto on ollut esillä myös Yhdistysillassa. Yhteistyötä on tarpeen herättää ja suunnitella.
Tulevaisuudessa myös Nuorisovaltuuston voisi kutsua vanhusneuvoston vieraaksi ja yhteistyötä herätellä myös nuorisovaltuuston kanssa.
Vanhusneuvosto keskusteli ennaltaehkäisevästä työstä ikäihmisten hyväksi. Esille nousi kunnan liikunnanohjaaja Marina Alapere, joka ohjaa ikäihmisille suunnattuja liikuntaryhmiä. Keskustelussa
nousi esiin, että on kuultu palautetta, ettei iäkkäämpien kohdalla liikunnallisia tarpeita ole voitu
huomioida. Palaute on jo huomioitu kunnan toimissa ja pyrkimyksenä on löytää varoja toiminnan
kehittämiseen.
Vanhusneuvosto katsoo, että kunnan tulee huomioida ensivuoden talousarviossa ikäihmisten liikunnanohjaajan palkkaaminen ennaltaehkäisevään työhön. Hyvän työn tulee jatkua.

9. Muut asiat
·
·

Juhani Junttila kertoi, että kokoukseen mennessä oli 175 kävijää vesijumpassa.
Puheenjohtaja kertoi suunnitelmasta, jossa vanhusneuvosto järjestää liikennetyöryhmään
liittyen talvella Ikäautoilijan kuntokurssin (2 x 3 tuntia). Ajankohdaksi ehdotetaan liikenneturvallisuustyöryhmälle ti 28.1.2020 ja ti 18.2.2020, klo 10-13. Paikka on valtuustosalissa ja
kurssi on suunnattu 65 täyttäneille autoilijoille. Teema: Mitä ikä tuo tullessaan? Mikä helpottaa ongelmissa. Kurssi on maksuton ja kunta tarjoaa kahvit. Mukaan mahtuu noin 20-30
henkilöä. Kahvitarjoilun järjestämistä pohditaan myöhemmin lähempänä ajankohtaa.
Suunnitelmissa on myös toteuttaa 1 tunnin luento turvallisesta liikkumisesta; jalankulku ja
pyöräily. Toteutus on suunniteltu toteutettavaksi maalis-huhtikuun vaihteessa.

·

·

·
·
·

Keskustelussa nousi esiin kysymys onko Humppilassa ja Fshky:llä suunnitelmaa vaaratilanteita varten esim. vedensaastuminen tai vaarallisten kaasujen leviäminen? Onko suunnitelmaa tilanteisiin, joissa ikäihmisetkin tulee tavoittaa nopeasti? Keskustelussa vastausta ei
löytynyt. Sihteeri selvittää asiaa.
Vanhusneuvostolla ei ole omaa esitettä. Ehdotuksena nousi esiin, että vanhusneuvostosta
kootaan työryhmä asiaa hoitamaan. Tavoitteena olisi, että vanhusneuvoston esite jaettaisiin Humpappaan kanssa joka talouteen. Suunnitelma jäi avoimeksi.
Esteettömyyskartoitus oli esillä keskustelussa, mutta asiassa todettiin, että esteettömyys
on vanhusneuvoston teemana vuodelle 2020 eli asiaa huomioidaan vuoden 2020 aikana.
Kunnassa haetaan säästökohteita ja vanhusneuvosto haluaa mukaan kunnan suunnitelmien
tekemiseen.
Oulussa toimintatapana on vanhusneuvoston ja valtuuston kanssa yhteistyöpalaveri. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, ettei Humppilaan ole tarvetta luoda vastaava toimintaa tällä
hetkellä.

·
·

Vanhusneuvoston toimintapäivää ehdotettiin. Toimintana voisi olla esim. vierailu toiseen
kuntaan vieraaksi. Suunnitelma jäi avoimeksi.
Vanhusneuvosto antoi palautetta edellisen seutukunnallisen vanhusneuvostotapaamisen
toteutuksesta. Puheenvuoroja ei annettu paikallisille vanhusneuvostoille ja yhteinen paikallinen keskustelu jäi puuttumaan. Seuraava seutukunnallinen tapaaminen halutaan vain toteuttaa vain seutukunnan omana tapaamisena, jonne ei ole tarpeen kutsua vieraita. Seutukunnallisessa tapaamisessa halutaan saada tilaa ja aikaa yhteiselle, seutukunnalliselle keskustelulle.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokousta suunniteltiin tiistaiksi 14.1.2020 klo 13.30. Hallintojohtaja tai kunnanjohtaja kutsutaan paikalle. Kokouksessa ehdotettiin vanhusneuvoston vierailua Ukko-Pekkaan. Tammikuun
kokous päätettiin toteuttaa Ukko-Pekassa jos se sopii Ukko-Pekkaan. Pj selvittää sopiiko päivä ja
kellonaika Ukko-Pekkaan sekä kutsuu vieraan kokoukseen.
SIHTEERIN LISÄYS asiaan liittyen kokouksen ulkopuolelta: Seuraava kokous toteutetaan UkkoPekassa ti 14.1.2020 klo 14.30.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Ritva Savolainen

Sanna Paananen

Puheenjohtaja

Sihteeri

