HUMPPILAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

1. Kokoonpano
Ritva Savolainen puheenjohtaja, Eläkeliiton Humppilan yhdistys, varajäsen Irma Heikkilä,
elämänlaatulautakunta, varajäsen Vesa-Pekka Hirvioja
Riitta Nokkala varapuheenjohtaja, tekninen lautakunta, varajäsen Pekka Niinikoski
Aila Suikkanen sihteeri 6/2020 alkaen, hallituksen edustaja
Sanna Paananen, sihteeri 4/2020 asti , FSHKY
Eva Sunabacka, Humppilan Eläkkeensaajat, varalla Juhani Junttila
Antti Miettinen, Sivistyslautakunta
Jaana Valtonen, Humppilan seurakunta
Eino Nirkkonen, 5/2020 asti, Humppilan Sotaveteraanit
Aimo Ali-Rantala, 6/2020 lähtien, Humppilan Sotaveteraanit, varajäsen Terttu Miettinen
2. Kokoukset
COVID-19 –pandemian vuoksi vanhusneuvosto ei kokoontunut toimintasuunnitelman mukaiseen huhtikuun
kokoukseen. Muut kokoukset järjestettiin suunnitelman mukaisesti. Lisäksi käytiin kaksi kertaa
sähköpostikeskustelua: Tammikuussa alueen vanhusneuvostot saivat lausuntopyynnön FSHKY:n tekemästä
”Ikääntyneiden toiminta- ja palvelurakennemuutoksen suunnittelusta” ja lokakuussa Annukka Kuismin
(FSHKY) tiedusteli vanhusneuvostojen mukaantuloa vanhuspalvelulain 5§ mukaisen ikääntyneen väestön
palvelusuunnitelman tekemiseen vuosille 2021-2025. Työryhmään valittiin kaksi jäsentä jokaisesta alueen
vanhusneuvostosta, Humppilasta Ritva Savolainen ja Aila Suikkanen. Näitä kokouksia oli teams-kokouksina
marras-joulukuussa kolme.
Huhtikuussa sihteerinä toiminut Sanna Paananen ilmoitti, että hänet on siirretty toisiin tehtäviin FSHKY:ssä
ja sen jälkeen myöhemmin, että hän siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. FSHKY:stä ei tullut ilmoitusta
uuden sihteerin nimeämisestä, joten kunnanhallitus nimesi sihteeriksi loppukaudeksi Aila Suikkasen ja pyysi
FSHKY:ltä edustajaa vanhusneuvoston kokouksiin.
Elo- ja lokakuun kokoukset pidettiin turvavälein valtuustosalissa. Elokuun kokoukseen tekninen johtaja
lähetti katsauksen sähköpostilla, koska oli estynyt osallistumisesta kokoukseen. Lokakuun kokouksessa oli
mukana FSHKY:stä Tiina Tuomisto tuomassa tietoa kotihoidon tilanteesta sekä kunnan uusi sivistysjohtaja,
rehtori Anssi Lepistö esittäytymässä ja kertomassa koulutoimen ja kulttuurin alueen suunnitelmista ja
käytiin keskustelua yhteistyömahdollisuuksista eri ikäluokkien kesken.
3. Toiminta
Kuten kaikilla alueilla, myös ikäihmisten kanssa työskentelyssä oli haasteita koronapandemian vuoksi lähes
koko vuoden 2020 ajan, aivan alkuvuotta lukuun ottamatta. Yhdistysten toiminta on jäänyt vähäiseksi
kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Alkuvuodesta puheenjohtaja oli järjestämässä Liikenneturvan kanssa Ikäihmisille suunnattua auton
kuljettamisen tietopakettia . Kahteen tilaisuuteen osallistui ikäihmisiä runsaasti.
Suunnitelman mukaisesti teimme kunnan alueella esteettömyyskartoituksen, joka toimitettiin hallituksen
kautta tekniselle toimelle. (Kunnantalon pääsisäänkäynnin portaikko saatiin valmiiksi vuoden loppuun
mennessä.) Esteettömyyskartoitus huomioitiin myös seudun lehdessä 30.6.2020.
Vanhustenviikon tapahtumat 4.-9.10.2020 saatiin vietyä rajoituksia noudattaen läpi yhdistysten
yhteistyöllä. Sunnuntaina 4.10. oli perhekirkko ja seurakunnan kanttorin virkaan siunaaminen. Lauantain
10.10. kirjailijavieraan tulo jouduttiin perumaan kokoontumisrajoitusten vuoksi. Eri tapahtumissa oli

osallistujia yhteensä noin 250, joista viitisenkymmentä päiväkotilaista, jotka olivat maanantain
tapahtumassa ilahduttamassa lauluin ja leikein.
Loppuvuoden suunnitelmana oli kartoittaa, miten kotihoito toteutuu Humppilan kunnassa. Lisäksi saimme
kuntalaiselta toiveen kartoittaa, montako kotihoidossa olevista ikäihmisistä on ulkoilukaverin tarpeessa.
Jälkimmäiseen kysymykseen vanhusneuvosto ei saanut vastausta. FSHKY oli tehnyt tyytyväisyyskyselyn
kotihoidon asiakkailta ja tulos oli ollut, että kaikki on hyvin.
Lokakuun kokouksessa vanhusneuvosto teki aloitteen kunnanhallitukselle liikunnanohjaaja Marina
Alaperen toimen vakinaistamisesta. Alapere on toiminnallaan saanut joukon ikäihmisiä liikkumaan ja
osallistumaan myös liikkumisrajoitusten voimassa ollessa ja näin ehkäissyt liikkumattomuuden ja
yksinäisyyden sekä koronarajoitusten mukanaan tuomia ongelmia.
Samasssa lokakuun kokouksessa VANE antoi lausunnon Tekniselle toimialalle, koskien kunnan rakennusten
käytön suunnittelmaa. Vanhusneuvosto toivoo rakennusten käytön suunnittelussa otettavan huomioon
kuntalaiset ja järjestöt ja mahdollistaa heidän tilan tarpeensa.
Vuoden viimeisessä valtuustossa vanhusneuvosto otettiin osaksi kunnan talousarviota ja
taloussuunnitelmaa.
Vanhusneuvostolla on ollut toimintaa runsaasti kuluvan vuoden aikana. Myös yhteistyötä muiden
yhdistysten ja järjestöjen kanssa on eri asioissa ollut. Sekä yhteistyö viranhaltioieden kanssa on ollut
sujuvaa.
Vanhusneuvoston toiminta on kaiken kaikkiaan sujunut toimintasuunnitelman mukaisesti pandemiasta
huolimatta, joskin rajoitetusti. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on tehty ja hartaana toiveena on, että
COVID-19-pandemia saataisiin taltutettua ja päästäisiin yhdistysten kanssa normaaliin toimintaan.
Rajoituksilla on ollut omat haittavaikutuksensa, joista tuskin vähäisin on lisääntynyt yksinäisyys, jonka
torjumisen vanhusneuvosto on ottanut vuoden 2021 yhdeksi painopisteeksi.

