
Muistiinpanot loppukeskustelu 14.10.19 
 

Hyvä ikääntyminen Huhdasjärvellä -keskustelutilaisuus 14.10.2019  
 

 
Mitä toimintaa ja kokoontumisen paikkoja Huhdasjärveltä ja lähialueelta löytyy? 
Mitä toimintaa kaivattaisiin? 

 

-Jaalassa on kirjasto, apteekki, kansalaisopistotoimintaa, muistikahvila 
-Jaalan kirkolta lähtee uimahallikuljetus Kuusankoskelle, 30 hlöä joka toinen 
viikko sekä Veturiin ostoksille, Jaala-säätiöltä haettu ja saatu tähän avustus 
 
-Tupapäivät Huhdasjärven kylätalolla 4-5 krt keväällä ja syksyllä 
-Kirjastoauto Huhdasjärvellä kerran kuussa 
-Asiointitaksi Jaalaan torstaisin (kauppapäivä), käytettävissä oleva aika todella 
lyhyt oppilaskuljetusten tähden, yleensä ei ehdi sekä apteekkiin että 
kauppaan 
 
-Siikavan kylätalolla jälki-istunto; tehdään ruokaa, syödään, eri aihealueista 
joskus vieraileva puhuja 
-Jaalassa Eläkeliitto aktiivinen 
 
-Musiikkiorkesteri Raakku Huhdasjärvellä, kansanmusiikkia (13 jäsentä laajalla 
ikäjakaumalla 17-70v) 
 
-Turinatupa, PVY:n talolla kerran viikossa kaupan ollessa kiinni talvisin 
(lokakuusta lähtien) 
-Hartolan tanssilavalla Lavis-jumppa kesäisin 

 
-Hartolan kutomo, kerran viikossa ohjaaja paikalla 
 
-Jaalan janoiset 
-Siikavan Sampo, jumppaa viikottain sunnuntaisin  
-Metsästysseurat 
-Lions-seura 
 
 
-Naapuriapu toimii, ja huolehditaan jos joku esim. matkoilla. 
 

 
 



Toivotaan: 
 

-Kimppakyyti 
-Kouvolan kaupungin Kouvola-kaveri teatteriin tms. Maksutonta toimintaa. 
Porukkatalolle yhteyttä voi ottaa kaupungin yhteisökoordinaattoriin, joka on 
yhteydessä vapaaehtoisiin kavereihin. 
-Kyläavustajalle /-talkkarille koetaan tarvetta 
 
-siivouspalveluapua (monesti matkakulut nousevat suuremmiksi kuin 
tehtävän työn osuus) 
-voisiko kimpassa pyytää kootusti esim siivousapua, niin että matkakulut 
voitaisiin jakaa? 
-työttömän työllistäminen? 
-lampunvaihtoapua ym 
-vapaaehtoisjärjestö kotikäyntejä varten 
-kalakaveria 
-jumppaa 
-kyläläisten teatteriporukka, ensiapukurssi 
-kesämökkiläisten kanssa enemmän yhteistä toimintaa: yhteislaulua, 
makkaranpaistoa, onkikilpailu, tai muuta. 

 
 

-Ehdotuksena:  
-kesäisin jokainen kylätalo vuorollaan järjestäisi ”bileet” joissa sitten juhlaa ja 
musiikkia, tutustuttaisiin toisiimme ja toisten toimintaa, makkaranpaistoa. 
Osallistumisen kynnys muiden järjestämään toimintaan madaltuisi. 

 
-Soittorinki, whatsapp ryhmiä 
 
-Vanhustyön keskusliitto, ”paas poiketen” -kyläilykampanja: vapaaehtoiset 
menevät (kerran vuodessa) johonkin kylään ja kyselevät kuulumisia. Voisiko 
tällaista ajatella myös Huhdasjärvelle ja lähialueille. Kuka koordinoi? 
 
-Muuta  
-Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä käydään läpi asiakkaan kanssa niitä 
julkisen ja kolmannen sektorin tarjoamia palveluita, joita lähialueella on 
tarjolla 
-Muistikummi-toimintaa pyydettäessä Muistiliitolta (Kouvolan seudun muisti) 
maksutta, vaikka pop up tyyppisesti. Voisi vaikka yhdistää liikuntatuokion 
kanssa. 



 
-vertaisohjattua liikuntatoimintaa, maksuton koulutus tulossa marraskuussa 
vapaaehtoisille 
 
-Vanhusneuvostoon yhteys ja heille esittelemään Helmi -hanketta 

 
-Jev-säätiö (Jaala-Elimäki-Valkeala-säätiö), josta voi hakea rahoitusta. 
Säätiö myöntää apurahoja tarkoituksiin, jotka vahvistavat ja kehittävät kylien 
elinvoimaisuutta entisten Jaalan, Elimäen ja Valkealan kuntien alueella sekä 
edistävät niiden asukkaiden hyvinvointia. 
 
-Poliittinen kyläkummi 
Lisätty selvityksen jälkeen: 

 Verna Sydänmaanlakka (sd.), Huhdasjärvi. 
 Kimmo Jokiranta (kesk.), Paljakka, Pökölä. 
 Kristian Sheikki Laakso (Suur-Kouvolan sit.), Siikava. 
 Jari Lindström (uv.), Siikava. 
 Jukka Nyberg (sd.), Hartola. 
 
-Aluetoimikuntaan voi laittaa ehdotuksia (kuka vaan), jotka vaativat pidempää 
valmistelua (esim. katuvalot) 
 
-Huomioita: Tiedonkulku takkuaa, paljon leskiä, paljon naimattomia nuoria 
miehiä Huhdasjärvellä ja lähikylissä 
 

 
 
 
 


