
HUMPPILAN VANHUSNEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA 5 / 2022 

 

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

Aika: tiistai 27.9. klo 13.00- 

Paikalla:  

Ritva Savolainen, puheenjohtaja  
Irma Heikkilä 
Juhani Junttila 
Riitta Nokkala 
Rauno Rämö  
Anneli Cavén 
Aila Suikkanen 
Markku Niininen, hallituksen edustaja 
 
Poissa:                                                                                                                                                                                                                     
Marja Niittymäki, Arja Maltari, Terttu Miettinen, Tuula Kohomäki, Eva Sunabacka, Peija-Petriina 
Heikkinen, Jaana Valtonen, Susanna Hokkanen 
 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00.  

 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla 
 oli yli puolet edustajista.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen                                                                                                                                                                     
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi ja päätettiin, että kokouksen aikana esille 
tulevat lisä asiat käsitellään kohdassa 11.  ”Muut asiat”.                                                                                                                                                                       

 
4.    Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Pöytäkirja oli lähetetty sähköpostilla jäsenien tarkastettavaksi. Muutosehdotuksia ei tullut, joten 
 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

 
5.    Vanhusten yksinäisyys 

 Keskusteltiin asiasta. Erityistä huolta nousi esiin haja-asutusalueella asuvien ikäihmisten 
 huomioiminen ja mukaan ottaminen erilaisiin tapahtumiin, jos ei ole omaa autoa. 
 

6.    Vanhusten viikko 
 Vanhustenviikon ohjelma on viime kokouksessa suunnitellun mukainen. Täsmennystä on tullut 
 keskiviikon ohjelmaan, joka järjestetään yhtenäiskoulun 3. luokkalaisten kanssa maataiteen 
 tekemisenä ja lauantaina kirjasto järjestää kunnantalolla Vaarulan valokuvanäyttelyn ”Veden 
 lumo”. 
 
7.    Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa 
 Kunnan viranhaltioilta ei tähän kokoukseen ollut tullut asioita. Markku Niininen oli selvittänyt 
 ”koulubussin” käyttöä kouluajojen ulkopuolella. Ilmeisesti käyttö on mahdollista erillisellä 
 korvauksella.                                                                                                                                                                                     



 Päätetiin ottaa elämänlaatulautakuntaan yhteyttä huolena haja-asutusalueella asuvat 
 kulkumahdollisuuksia vailla olevat ikäihmiset. Yhteydenotto jäi puheenjohtajantehtäväksi. 
 HYKY:n Peija-Petriina Heikkinen oli lähettänyt viestiä, että kuntayhtymä ostaa kahvipaketit ja 
 keksiä loppuvuoden ”Iloiset ikäihmiset” –kokoontumisiin. Sosiaalitoimen järjestämää aamupalaa 
 ei enää järjestetä. 
 
8.    Yhteistyö eri järjestöjen kanssa ja yhteistyötä seutukunnassa 
 Eläkkeensaajien ja Eläkeliiton edustajat kertoivat syksyn toiminnan alkaneen ja palanneen 
 koronaa edeltäneeseen laajuuteen vanhoilla ja uusilla tapahtumilla. Sotainvalidit ovat 
 olleet yhdessä erilaisen toiminnan merkeissä. 
 
9.    Vanhusneuvoston kokoukset 
 Päätettiin, että tänä vuonna ei pidetä enää kokousta, ellei mitään erikoista käsiteltävää 
 ilmaannu. 
 
10.  Toimintasuunnitelma 2023 
  Laadittiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Liite 1. 
  Päätettiin, että vanhusneuvosto järjestää vuonna 2023 vanhustenviikon tapahtumat eri  
  yhdistysten kanssa. ”Iloiset ikäihmiset” keskiviikon eläkeläisten iltapäivätoiminta järjestetään  
  myös vanhusneuvoston toimesta. Kaarina Snäck on tapahtuman yhteyshenkilö ja  
  vanhusneuvosto kustantaa kahvituksen. Päätettiin ehdottaa hallitukselle varattavaksi ensi  
  vuoden budjettiin 800 € edellä mainittua toimintaa varten ja mahdolliseen muuhun  
  vuoden aikana esille tulevaan toimintaan ikäihmisten hyvinvointia ajatellen.   
  Yhteistyömahdollisuus hyvinvointialueen kanssa on vielä suuri kysymysmerkki.  
   
11.  Muut asiat 
 Kunnan tiedotuslehtisen Humpappaan viimeisen ”painoksen” kirjasinkoko on aiheuttanut 
 murhetta pienuudellaan.  Asia on luvattu korjata seuraavan julkaisun kohdalla. 
 Puheenjohtaja toi terveisiä ”Ikäihmisten instituutista” Hämeenlinnasta todeten, että tilaisuus oli 
 kohdennettu kuntien päättäjille huolimatta siitä, että kutsun kohderyhmänä olivat myös 
 vanhusneuvostot ja eläkeläisyhdistykset. Kulttuurin merkitystä elämänlaadulle ja 
 hyvinvoinnille korostettiin. 
 Alueellinen vanhusneuvostojen kokoontuminen oli Tammelassa ja pidettiin ”virallisena” 
 kokouksena pöytäkirjoineen. Keskustelua aiheutti eniten Annukka Kuisminin alustama 
 hyvinvointialueen ”rakentamisen” tämän hetkinen tilanne. ”Toiminta jatkuu 1.1.2023 aivan 
 samanlaisena kuin 31.12.2022 on toiminut. Työntekijöiden palkan maksaja muuttuu, muu ei 
 muutu yön aikana.”  
 Seuraava alueellinen vanhusneuvostojen kokoontuminen on Humppilassa huhtikuussa 2023 ja 
 tarkoituksena on kokoontua yhteen kaksi kertaa vuodessa.                                                                                                                                                                         
 Vanhusneuvostoilta oli pyydetty lausuntoa hyvinvointialueen vanhusneuvoston perustamisesta 
 ja sen toimintasäännöstä. Lausunto jäi puheenjohtajan tehtäväksi. 
 
12.  Seuraava kokous 
 Seuraava kokous päätettiin pitää 17.1.2023 klo 13:00 kunnantalolla. 
 
13.  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14:20. 
 
 
 
Ritva Savolainen 
puheenjohtaja ja sihteeri 


