Muistio

MYRSKYLÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika: 20.4.2017 klo 15.30 – 17.05
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 kyläyhdistys
Päivi Pitkänen / perusturvan tilaajajohtaja
Päivi Poikolainen / Phhyky

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin muutoksitta edellisen kokouksen muistio.
Valtuustokauden vaihtuessa nimetään uusi vanhus- ja vammaisneuvosto. Päätettiin,
että tämän kokouksen muistio tarkastetaan sähköpostitse. Sen jälkeen puheenjohtaja
ja sihteeri allekirjoittavat muistion.

3. Toimialojen ajankohtaisia asioita
Palvelupäällikkö Päivi Poikolainen P-H hyvinvointikuntayhtymästä kertoi iäkkäiden ( yli
65 v.) päivätoiminnasta ja siihen suunnitelluista muutoksista. Myrskylässä
päivätoimintaa on ollut kerran viikossa neljä tuntia. Aavakuntien päivätoiminta on ollut
sisällöltään laajempaa kuin esim. Lahdessa ja Oivakunnissa. Aavassa päivätoiminta on
periaatteessa ollut määräaikaista, mutta käytännössä se on jatkunut monien
asiakkaiden kohdalla useampia vuosia. Palvelu on kohdistunut pieneen ryhmään
asiakkaita. Sekä kuljetusten järjestäminen että niiden kilpailuttaminen on ollut
haasteellista. Nykyisissä määrärahoissa ei voida laajentaa Aavan tasoista
päivätoimintaa koko yhtymän alueelle. Seuraavassa kuntayhtymän hallituksessa

käsitellään päivätoiminnan jatkoa. Selvittelyssä on, miten palvelu voidaan tuottaa
yhdenmukaisesti koko yhtymän alueella. Nykyisen toiminnan tilalle on suunniteltu
kaikille ikääntyville tarkoitettua avointa päivätoimintaa, johon ei sisältyisi kuljetusten
järjestämistä. Asiakkaat maksaisivat itse mahdollisen ruokailunsa sekä järjestäisivät
kyytinsä itse. Avoin päivätoiminta sisältäisi mm. pelejä, keskustelua,
kuntosaliharjoittelua ja asiakkailta kartoitetaan mitä halutaan tehdä yhdessä.
Päivätoiminta on parempi kuntoisille ennalta ehkäisevää toimintaa. Kotona asuvia
voidaan tukea mm. kotikuntoutustiimeillä sekä etähoivan avulla ( asiakkaille
tablettitietokoneet).
Tiedoksi tuotiin, että palveluohjaus Siiristä saa tietoa ja ohjausta ikääntyvien palveluista
( puh. 03- 818 5555). Siirin esite jaettiin neuvoston jäsenille.
Yhteisessä keskustelussa tuotiin esiin, että palvelua ei saa heikentää. Ikääntyneiden
kohdalla palvelua on pidetty erittäin hyvänä ja monille se on mahdollistanut kotona
asumisen pidempään. Kerran viikossa on ollut mahdollisuus osallistua kuntouttavaan
toimintaan sekä tavata muita ikääntyneitä ryhmässä. Todettiin, että kyytien
järjestäminen on monelle vaikeaa ja tulee liian kalliiksi. Palvelun piirissä on ollut
liikuntarajoitteisia, muistisairaita ja omaishoidettavia -> tämä ryhmä ei pysty
osallistumaan avoimeen päivätoimintaan. Päivätoiminnan yhdenmukaistaminen
eriarvoistaa eri kuntien asukkaita palvelun saavutettavuuden suhteen. Tiiviissä
kaupunkimaisessa ympäristössä palvelut ovat lähempänä ja joukkoliikenne toimii,
jolloin palvelutkin ovat helpommin saavutettavissa. Kylissä ja haja-asutusalueella
joukkoliikenne toimii huonommin ja usein ainoana vaihtoehtona on taksilla liikkuminen.
Vanhus- ja vammaisneuvosto totesi yksimielisesti, että nykymuotoista päivätoimintaa ei
saa lopettaa, vaan päivätoiminta tulee suunnitella ottaen huomioon iäkkäiden
mahdollisuudet saavuttaa palvelu ( esim. joukkoliikenne). Lisäksi suunnittelussa on
otettava huomioon liikuntarajoitteiset, muistisairaat ja omaishoidettavat, jotta myös
heillä on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua päivätoimintaan.
Sovittiin, että sihteeri Päivi Pitkänen laatii muistion ja lähettää sen tiedoksi perjantaina
21.4.2017 P-H hyvinvointikuntayhtymän hallitukselle sekä toimialajohtaja Ismo
Rautiaiselle.
4. Järjestöjen esiin tuomat asiat
Jouko Hyvärinen toi esiin, että kunnan virallisten ilmoitusten lehti- ilmoittelu on edelleen
tärkeää. Kaikilla kuntalaisilla ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta tai käydä esim.
kirjastossa asioimassa. Vaikka tiedotus on yhä enemmän siirtymässä verkkojakeluun,
niin kunnan virallinen tiedottaminen tulee tapahtua myös lehdissä.
Päätetiin yksimielisesti, että viedään tämä kannanotto kunnan tiedottamisesta
kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.
Hannele Käenaho-Virtala toi esiin, että seurakunta järjestää ikääntyneille
syntymäpäiviä, mutta 90 – vuotiasta lähtien syntymäpäiviin liittyen seurakunta vierailee
kuntalaisen kotona. Voisiko myös 90- vuotiaat kutsua yhteiseen juhlaan? Sovittiin, että
Markku Fabritius vie asian tiedoksi seurakuntaan.

Hannele Käenaho-Virtala kertoi, että Satarikot – ryhmä kokoontuu Kankkilassa.
Ryhmässä keskustellaan, saadaan tietoa ja annetaan vinkkejä eri asioihin. Kankkilassa
järjestetään 5.- 7.5 kylätapahtuma.
Mervi Saarinen kertoi, että omaishoitajat ja kehitysvammaiset lähtevät teatteriretkelle
4.5. 2017 ” Erilainen äiti” ( Porvoossa). Ilmoittautua voi vielä Merville.

5. Muut asiat
Markku Fabritius kertoi, että 21.4 klo17 Jokikatu 33 E, Porvoo on Itäuudenmaan
sotekokous.
6. Kokouksen päättäminen klo 17.05

Muistion vakuudeksi 20.4.2017 Myrskylässä
Päivi Pitkänen, sihteeri

Muistion allekirjoitukset
Markku Fabritius, puheenjohtaja

Päivi Pitkänen, sihteeri

