HUMPPILAN VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 2 / 2022

Paikka: Kunnanvirasto, Kisakuja 2, 31640 Humppila, Kunnanhallituksen huone
Aika: Tiistai 15.3.2022 klo 13.00-13.47
Paikalla:
Ritva Savolainen, puheenjohtaja
Marja niittymäki, vj.
Arja Maltari
Rauno Rämö
Eva Sunabacka
Peija-Petriina Heikkinen, FSHKY
Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, sihteeri
Poissa:
Juhani Junttila
Riitta Nokkala
Jaana Valtonen, Humppilan seurakunta
Markku Niininen, hallituksen edustaja
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.
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 1/2022 pöytäkirja.
5. Vanhusneuvoston tämän vuoden painopisteet: Yksinäisyyden torjunta ja entä jos korona jatkuu
tai vastaavaa tapahtuu
Kotihoidon on ollut tarkoitus tehdä kysely yksinäisyydestä kunnassa, mutta kyselyn valmistumisesta
tai aikataulusta ei ole tullut tarkempaa tietoa.
Keskusteltiin yleisesti koronasta ja lisäksi keskusteltiin Ukrainan sodan vaikutuksista ikäihmisiin.
FSHKY:n edustajan mukaan kotihoidon asukkaiden keskuudessa ei ole ollut havaittavissa pelkoa.
Asumisyksikön puolella on sitä vastoin noussut enemmän keskusteluun sodan vaikutukset
Suomeen. Sovittiin, että yhdistysten kokoontumisissa voisi käydä keskustelua sodasta, jotta kukaan
ei jäisi ajatustensa kanssa yksin.
Todettiin, että Humpappaan jakelu on siirtynyt postille ja Humpappaa tavoittaa nyt laajemmin
kuntalaisia kuin ennen.
6. Liikenneturvan luento ikäihmisille: Jalankulkija ja pyöräilijä liikenteessä

Päätettiin, että liikenneturvan luento ikäihmisille pidetään viikolla 18.
Keskusteltiin siitä miten toimia, kun menettää ajokortin. Asiasta on keskusteltu myös Hykyn
vanhuspalveluiden palvelujohtajan kanssa. Ehdotetaan, että järjestettäisiin luento - Mitä
mahdollisuuksia sen jälkeen kun ajokortti otetaan pois?.
7. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa
Ritva Savolainen ollut yhteydessä Hykyn vanhuspalveluiden palvelujohtaja Annukka Kuisminiin ja
keskustellut vanhusneuvostojen yhteisestä kokoontumisesta. Hyky on yleensä toiminut tämän
kokoontumisen koollekutsujana. Tilaisuus voisi olla vapaamuotoinen keskustelutilaisuus.
Järjestämisvuorossa on Tammela.
Kunnanjohtaja Jyri Sarkkinen on irtisanoutumassa kunnanjohtajan virasta ja lähdössä
kehittämisjohtajaksi Hämeen liittoon.
Hykyssä korona työllistää edelleen paljon.
Hyvinvointialueesta toivottiin lisätietoa.
8. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa ja yhteistyötä seutukunnassa
Toiminta kaikilta osin piristymässä. Käytiin kierros järjestöjen ajankohtaisista asioista ja tulevista
tapahtumista. Toiveena olisi yhteistyö eri järjestöjen kesken.
9. Toimintakertomus vuodelta 2021
Hyväksyttiin toimintakertomus. Toimintakertomus on liitteenä.
10. Vanhusneuvoston esitteen tilanne
Esite on valmistunut. Jaettaan kotihoidon kautta palvelujen piirissä oleville ja yhdistysten kautta
heidän jäsenilleen. Laitetaan jakoon myös kirjastolle ja kunnanvirastolle.
11. Muut asiat
VOI HYVIN HÄMEESSÄ-seminaari on siirtynyt ja se järjestetään 21.9.22.
Hyky järjestää tilaisuuden asumispalveluista ja niiden kehittämisestä 24.5.22.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 10.5.22 klo 13 kunnanvirastolla.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 13.47.

