MUISTIO

MYRSKYLÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika: 16.2.2017 klo 14 – 15.50
Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Virastotie 5, Myrskylä
Osallistujat:
Markku Fabritius / Myrskylän Reserviläiset ry
Mirjam Hämäläinen / Eläkeliiton Myrskylän yhdistys
Helena Sjölund / Mörskom Svenska Marthaförening rf.
Jouko Hyvärinen / Myrskylän rintamaveteraanit ry ja Sotainvalidien Veljesliiton AskolanPukkilan – Myrskylän osasto ry
Mervi Saarinen / Myrskylän seurakunta
Hannele Käenaho-Virtala / Kankkilan seutuyhdistys ry
Päivi Kailio / Phhyky
Päivi Pitkänen / perusturvan tilaajajohtaja

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin muutoksitta edellisen kokouksen muistio.
3. Järjestöjen esiin tuomat asiat
Keskusteltiin kunnan tarjoamista palveluista ikääntyneille sekä miten kotisivuilla
voitaisiin tiedottaa senioripalveluista. Esiin tuotiin myös, että kotiin voitaisiin jakaa
tiedotetta palveluista. Keskusteltiin yhteisöllisyyden edistämisestä kylissä ja miten
sillä voidaan edistää ikääntyneiden hyvinvointia esim. viedään naapureita asioille,
tapahtumiin. Osallistumisen este voi olla myös rahan puute, jos esim.
edunvalvonnassa olevan käyttövarat ovat pienet. Todettiin myös, että kunta ei
pelkästään voi tarjota kaikkia palveluita, vaan myös yhdistyksillä ja seurakunnalla
on keskeinen rooli erilaisten toimintojen ja tapahtumien järjestämisessä.
Keskusteltiin vanhus- ja vammaisneuvoston roolista, tehtävistä ja miten toiminnalle
saataisiin enemmän näkyvyyttä. Uudella valtuustokaudella nimetään uusi vanhusja vammaisneuvosto ja todettiin, että eri tahoja pyydetään nimeämään myös
varajäsenet.

Esiin tuotiin tarve saada opastekyltti terveysasemalle, kun palveluja käytetään yli
kuntarajojen ja aika ajoin terveysaseman sijaintia kysytään. Laitetaan tämä muistio
tiedoksi tekniselle johtajalle.

4. Toimialojen ajankohtaisia asioita
Päivi Kailio kertoi P-H hyvinvointikuntayhtymän ajankohtaisista asioista ikääntyvien
palveluissa. Akuuttivuodeosastohoitoa keskitetään Päijät-Hämeessä ja arviointi-/
kuntoutusyksiköiden paikkoja tulee lisää. Vuodeosastojen muutoksessa
ikääntyneitä asiakkaita siirretään tehostettuun palveluasumiseen ja henkilöstölle
etsitään organisaatiosta uudet työyksiköt. Muutokseen liittyen kotihoitoa ja
kotisairaalatoimintaa vahvistetaan. Asiakasohjaus Siiri vastaa ohjauksesta ja
palveluneuvonnasta. Kokouksessa kyseltiin ja käytiin keskustelua ikääntyvien
palveluista.
Päivi Pitkänen kertoi hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja nosti sieltä esiin
keskeisimpiä asioita.
Neuvosto keskusteli hyvinvointikertomuksen havainnoista erityisesti ikääntyneiden
ja kunnan elinvoiman näkökulmasta mm. väestömäärä on laskussa ja ikääntyvien
määrä kasvussa, huoltosuhteen kehitys.

5. Muut asiat
Muita asioita ei tuotu esiin.
6. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi torstaina 20.4.2017 klo 15.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Orimattilassa 30.1.2017
Päivi Pitkänen, sihteeri

Muistion allekirjoitukset
Markku Fabritius, puheenjohtaja

Päivi Pitkänen, sihteeri

