
HUMPPILAN VANHUSNEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA 1/2022 

 

Paikka: Kunnanvirasto, Kisakuja 2, 31640 Humppila, Valtuustosali  

Aika: Tiistai 18.1.2022 klo 13.02-14.10  

Paikalla:  

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

1. Kokouksen avaus  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02. 
 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen  
 

Lisättiin muut asiat asiakohdaksi 10. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/2021 pöytäkirja.  
 

5. Vanhusneuvoston tämän vuoden painopisteet: Yksinäisyyden torjunta ja entä jos korona jatkuu     
tai vastaavaa tapahtuu 
 
Keskusteltiin yksinäisyydestä ja siitä, miten ihmiset kokevat yksinäisyyden eri tavalla.  
 
Keskusteltiin tiedonsaannista. Humpappaata ei jaeta läheskään kaikille Humppilassa. Myöskään 
Forssan lehden ilmaisjakelulehteä ei tule moniin paikkoihin. Tämä aiheuttaa sen, että monilla ei ole 
tietoa esimerkiksi yhdistysten järjestämistä tapahtumista.  
 
Korona vaikuttaa omalta osaltaan vahvasti yksinäisyyden kokemiseen. Vanhusneuvosto toimii 
asiassa yhdistysten kautta. Hyky ei ole tehnyt asian eteen vielä mitään. Humppilan yhdistyksistä 
yritetty pitää yhteyttä puhelimella.  
 



Yhdistyksillä lupa kokoontua vasta maaliskuussa.   
 
Kunnan liikunnanohjaaja Marina Alapere pitää tällä hetkellä jumppia ulkona. Ryhmissä ollut hyvin 
väkeä.  

 
6. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa 

 
Keskusteltiin muutamasta ongelmasta. 
Aseman alikulku, jossa on esteettömyysongelma. Kunnanjohtaja luvannut ottaa yhteyttä 
ratahallintoon. 
Kauppakulman valaistus: nuorisopäädyssä hyvät valot, mutta toisessa päässä ei ole valaistusta. 
Tekninen on saanut tiedon ja luvannut hoitaa asiaa. 
 
Lisäksi toivottiin, että kunnassa tehtäviin suunnitelmiin pyydettäisiin vanhusneuvoston lausunto. 
Teknisen ja elämänlaatulautakunnan kohdalla on toteutunutkin lähinnä toivotusti. 
 

       7.    Yhteistyö eri järjestöjen kanssa ja yhteistyötä seutukunnassa 
 

Koronasta johtuen toimintaa suunnitellaan ja perutaan vieläkin koko ajan. Seudulliset        
    kokoontumiset peruuntuneet jo kahden vuoden ajalla, tosin kokoontumisen järjestämisestä ja 
    perumisesta ei ole tietoa tullutkaan, joten siitä, onko ollut HYKYn suunnitelmassa ei ole tietoa. 
 

8. Toimintakertomus vuodelta 2021 
 
Toimintakertomus valmistellaan ja lähetetään sähköpostiin hyväksyttäväksi.  

 
9. Kyselyt vanhusneuvostoille 
 

VOI HYVIN HÄMEESSÄ - Ikäihmisten seminaari järjestetään 16.2.2022 Hämeenlinnassa. Varsinainen 
kutsu/ohjelma ja ilmoittautumisohjeet lähetetään kuntiin tammikuun puolenvälissä. 
Vuorovaikutukselle ja keskustelulle on tähän seminaariin varattu aikaa. Keskustelun pohjaksi tehdään 
kysely kaikille vanhusneuvostoille. Vastaukset toivotaan tammikuun loppuun mennessä. 
 
Keskusteltiin vastauksista ja sovittiin, että lähetetään yhteiset vastaukset kyselyyn.  
Ritva Savolainen ja Riitta Nokkala osallistuvat seminaariin, jos se järjestetään.  
 
Käytiin läpi Humppilan vanhusneuvostolta annettavat vastaukset vanhusneuvostoille lähetettyyn 
kyselyyn iäkkäiden toimintakyvyn edistämisestä.  

 
10. Muut asiat 
 

Kulttuurikoordinaattori Tiia Reiman on valmistellut vanhusneuvoston esitettä. Käytiin läpi 
vaihtoehtoja ja valittiin niistä yksi, josta tehdään painettu versio.  

 
     11. Seuraava kokous  
 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 15.3.22 klo 13 alkaen kunnanvirastolla. 
 
     12. Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10. 


