
HUMPPILAN VANHUSNEUVOSTO    Pöytäkirja 4 / 2022 

 

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

Aika: Tiistai 24.8.2022 klo 13:00 

Paikalla:  

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

1. Kokouksen avaus  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottamalla jäsenet tervetulleiksi. Samalla todeten, että sihteeri 
 on estynyt osallistumaan kokoukseen ja päätettiin, että puheenjohtaja toimii myös sihteerinä. 
 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
 Todettiin, että kaikki jäsenet ovat paikalla, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen  
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
 Edellisen kokouksen pöytäkirja oli lähetetty sähköpostilla tarkastettavaksi ja luettiin ne kohdat, 
 joihin oli tullut muutosehdotuksia. Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

5. Vanhustenviikko 2. – 9.10.2022 
 ”Yhdessä luontoon, joka iän oikeus.” Tehtiin runko vanhustenviikon viettämisestä entisen, hyväksi 
 todetun kaavan mukaan.                                                                                                                                                                       
 - su klo 10:00 messu kirkossa ja kirkkokahvit srk-talossa 
 - ma klo 10:00 kerrostaloilla vohvelinpaistoa ja kahvitarjoilu, kysytään päiväkotilaisia mukaan 
 - ti klo 12:00 keittolounas Työväentalolla 
 - ke koululaiset järjestävät ohjelmaa 
 - to klo 12:00 viikon pääjuhla srk-talossa 
 - pe klo ? Attendo Ukko-Pekan sisäpihassa 
 - la tai su kirjastolla tapahtuu 
  

6. Järjestöjen ja FSHKY: n kuulumiset 
 FSHKY: Runsaasti koronaa joka paikassa. Työvoimapula edelleen kotihoidossa, lomien loppuminen 
 helpottaa töiden järjestelyä vajaalla henkilökunnalla. 
 Seurakunta: Ryhmät alkavat pyöriä syyskuun alkaessa. 



 Kunta: Kunnanjohtajan haku edelleen käynnissä. 
 Eläkkeensaajat ja Eläkeliitto: Normaali syyskauden toiminta käynnistyy. Yhteinen iltapäivä Entulla 
 1.9. klo 12:00. 
 Invaliidit: Yhteistä aikaa vietetty laavulla ja teatteriretki tehty. 
  

7. Vanhusneuvoston esitteen jakelu 
 Kotihoito hakenut esitteet kirjastolta jakoon. Yhdistykset jakaneet jäsenilleen. Toivotaan, että 
 kulkeutuisivat myös niille ikäihmisille, jotka eivät kuulu järjestöihin eivätkä kotihoidon palvelun 
 piiriin. 

8. Muut asiat 
 Hyvinvointialueen vanhusneuvostojen ”verkostoitumispalaveri” Lopella 25.8.2022 klo 13:00. Ritva 

ja Eva osallistuvat. 
 Alueellinen vanhusneuvostojen kokoontuminen Tammelan kunnantalon valtuustosali 14.9.2022 klo 

14:00. Riitta ja Ritva tällä hetkellä ilmoittautuvat. 
 Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä 2.11.2022 Helsinki. Forssan vanhusneuvosto järjestää 

tilaisuuden etäosallistumismahdollisuuden Forssassa. 
 Päätetään, että ”Iloiset ikäihmiset” keskiviikkokokoontumisia jatketaan, pitkän koronatauon 

jälkeen, lokakuun vanhustenviikon jälkeen loka-marraskuussa. Kahvituksen kustannukset 
järjestynee vanhusneuvoston kautta, koska FSHKY ei osallistu enää järjestelyihin. Ilmoitus laitetaan 
syksyn HUMPAPPAA –julkaisuun. 

 Markku selvittelee, miten koulutaksit ovat käytettävissä päiväsaikaan ajatuksella järjestää esim. 
kiertoajelu ikäihmisille Humppilassa. 

 
9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous päätetään pitää ti 27.9. klo 13:00 kunnantalolla. Tehdään toimintasuunnitelma 
vuodelle 2023 ja kokoukseen kutsutaan myös varahenkilöt.  
 

10. Kokouksen päättäminen                                                                                                                                                                        
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45. 


