
HUMPPILAN VANHUSNEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA 3 / 2022 

 

Paikka: Kunnanvirasto, Kisakuja 2, 31640 Humppila, Kunnanhallituksen huone  

Aika: Tiistai 10.5.2022 klo 13.12 – 14.35 

Paikalla:  

Ritva Savolainen, puheenjohtaja 
Juhani Junttila 
Arja Maltari 
Rauno Rämö 
Eva Sunabacka 
Taina Haavisto, FSHKY 
Jaana Valtonen, Humppilan seurakunta 
Markku Niininen, hallituksen edustaja 
Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, sihteeri  
 
Poissa: 
 
Riitta Nokkala 
Peija-Petriina Heikkinen, FSHKY 
 
 
 

1. Kokouksen avaus  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.12. 
 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen  
 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
 

Tarkastettiin edellisen kokouksen 2/2022 pöytäkirja ja hyväksyttiin se. 
 

5. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa 
 

Koulumummo/-pappa toiminta alkamassa syksyllä.  
 

Hallintojohtaja kertoi ajankohtaisia asioita, mm. strategiakyselystä, yhdistysavustusten 

myöntämisestä, Lintukodon avaamisesta päiväkodin käyttöön ja kunnanjohtajan hausta. 

 

Taina Haavisto kertoi FSHKY:n ajankohtaisia asioita. Vanhusneuvostojen kokoontuminen tulossa 

loppukesästä/alkusyksystä, Tammela on siinä kutsuntavuorossa, ei tarkempaa tietoa vielä asiasta. 

 



Hyvinvointialueesta löytyy tarkempaa tietoa Oma Hämeen (omahame.fi) sivuilta. Hyvinvointialueen 

suunnittelu on käynnissä, erilaisia työryhmiä on toiminnassa.  

 

Taina Haaviston mukaan SOTE puolen työvoimapula rasittaa toimintaa.  

6. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa ja yhteistyötä seutukunnassa 
 
Seurakunta 
- Kirkon portaat on korjattu 
- Satavuotisjuhlaa silmällä pitäen paikkojen kunnostusta 
- Kerhot saa taas kokoontua 
 
Eläkkeensaajat ry 
- Kuukausitapaaminen on 11.5.22.  
- Ypäjän kanssa matka kesäteatteriin vuonna -85. 
- Tulossa Olympialaiset Kalvolassa (saappaanheittoa, löylynheittoa) 

 
- ma vesijumppa 
- Ti boccia 
- ke kävelyä 
- to keilaus 
- pe kävelyä jne. 
 
Eläkeliitto  

- ke 18.5. klo 16-18 alueen järjestöjen laulujuhla (10 e) 

- Mennään kylille 20.5.22 

- Mölkkyä ja tomkumi tiistaisin 

- Kesän sokkoretki 20.6.22 

- Kauppilan päivystys alkamassa sunnuntaisin 

- Paljon tapahtumia mm. Humppila-päivän kahvitarjoilu, vihtatalkoot jne.  

7. Toimintasuunnitelman 2022 toteutumisen arviointi (toimintasuunnitelma 2022 liitteenä) 
 
Näkyvyys 
Kunnan sivuilla neuvostolla tila, jossa tuodaan esille käsiteltyjä asioita. Pöytäkirjat julkaistaan 
kunnan sivuilla mahdollisimman nopeasti. Aloitelaatikko kunnan tapahtumiin. HUMPAPPAAN 
aktiivinen käyttö 
 
➔ todettiin näkyvyyden olevan kunnossa 

 
Yksinäisyys 
Tehdään toimenpide ehdotuksia eri yhdistyksille. Kiirehditään yhteisen, helppokulkuisen 
kokoontumispaikan saamista kunnan taholta (nykyinen Lintukoto ). Pelipäivän järjestäminen esim. 
kerran viikossa (lautapelit, korttipelit ), jossa yhteinen kahvihetki. 
 
➔ Yhdistysten tulee huolehtia omista jäsenistään.  
➔ Kokoontumispaikka on järjestynyt. Pelipäivää ei ole järjestetty vielä. Yritetään saada 

järjestymään.  
 

➔ Todettiin, että eri toimielimet ovat pyytäneet lausuntoja hyvin. 
 



8. Vanhusneuvoston esitteen jakelu 

 
Esitettä painetaan alustavasti 250 kappaletta. Esitettä jaetaan kotihoidon asiakkaille sekä 
yhdistysten kautta ja kirjastossa muille kuntalaisille.  

 
9. Muut asiat 
 

- Kaatuneitten muistopäivä on su 15.5. Silloin pidetään kirkkokahvit ja muistotilaisuus 
seurakuntatalolla.  

 
- Kuntalaisilta on tullut huolta palveluista.   
 
- Kyläpussi on aloittamassa kulkemisen Forssaan kerran viikossa elokuun alkupuolella. 
 
- Meikä asuu missä haluu -tapahtuma 24.5. klo 16.30-19.00  

 
10. Seuraava kokous 

 
Pidetään seuraava kokous 24.8.22 klo 13- Kunnanvirastolla. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35. 


