MUISTIO

MYRSKYLÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika: 30.11.2016 klo 14 – 15.50
Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Virastotie 5, Myrskylä
Osallistujat:
Markku Fabritius / Myrskylän Reserviläiset ry
Helena Sjölund / Mörskom Svenska Marthaförening rf.
Jouko Hyvärinen / Myrskylän rintamaveteraanit ry ja Sotainvalidien Veljesliiton AskolanPukkilan – Myrskylän osasto ry
Mervi Saarinen / Myrskylän seurakunta
Päivi Pitkänen / perusturvan tilaajajohtaja
Suvi Hämeenkorpi / vs. sosiaalityöntekijä / Aava ( klo 15.15 – 15.50)
Poissa
Jari Rantanen / tekninen lautakunta
Jari Tuukkanen Kankkilan Kyläyhdistys
Mirjam Hämäläinen / Eläkeliiton Myrskylän yhdistys

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen
Edellisen kokouksen muistio tarkistettiin ja hyväksyttiin muutoksitta.
3. Järjestöjen esiin tuomat asiat
Terveysaseman kyltti uupuu edelleen – todettiin, että laitetaan viestiä tekniseen
toimeen.
Paikallisessa kukkakaupassa ja kaupassa on joululahjakeräykset, joissa on
mahdollisuus tarjota joulukukka vanhukselle tai joululahja vähävaraiselle perheelle tai
vanhukselle. Paikallinen yrittäjä on mukana tarjoamassa vähävaraisille vanhuksille
joulukaloja.
Kankkilan Seutu-yhdistys ry on valinnut Hannele Käenaho- Virtalan edustajakseen
vanhus - ja vammaisneuvostoon vuosille 2017 – 2020.

4. Toimialojen ajankohtaisia asioita
Päivi Pitkänen kertoi hyvinvointikuntayhtymän valmistelusta. Kuntayhtymän hallitus on
asettanut vuodelle 2017 reilun 20 miljoonan euron säästötavoitteet ja niitä on
valmisteltu eri toimialoilla. Akuuttivuodeosastohoidon paikkoja ollaan lopettamassa
mm. Asikkalasta, Nastolasta ja Iitistä. Tähän liittyen Orimattilassa
akuuttivuodeosastopaikkojen määrä kasvaa 30 - > 55 paikkaan. Myös ensihoitoon
kohdistuu säästöjä. Orimattilan seudulla säilyy nykyinen sairaankuljetusautojen määrä,
mutta Myrskylän paloasemalta ei enää vuokrata tilaa henkilöstön asema- ja
taukopaikaksi. Ambulanssit eivät tällä hetkelläkään ole kuntakohtaisia, vaan tehtäviä
hoidetaan yli kuntarajojen. Ensi vuoden talousarvio ja suunnitellut muutokset
käsitellään yhtymävaltuustossa joulukuussa.
Myrskylän hyvinvointikertomus 2013 – 2016 käsiteltiin kunnanhallituksessa 28.11.2016.
Sovittiin, että käydään hyvinvointikertomus tarkemmin läpi seuraavassa kokouksessa.
Hyvinvointikertomus on muistion liitteenä.
Ympäristöministeriö on lähettänyt vanhusneuvostoille kyselyn, joka liittyy ikääntyneiden
asumiseen ja elinympäristöön liittyvien asioiden edistämiseen kunnassa. Käytiin
kyselyn kysymykset yhdessä läpi ja Päivi Pitkänen vie vastaukset sähköiseen kyselyyn.
Vs. sosiaalityöntekijä Suvi Hämeenkorpi kertoi sosiaalipalveluiden järjestämisestä
Myrskylässä ja Orimattilan seudulla. Hyvinvointikuntayhtymän valmisteluun liittyen
syksyn 2016 aikana on valmisteltu yhtenäisiä kriteerejä, maksuja ja ohjeistuksia
vuoden 2017 alusta koko yhtymän alueelle. Esiin nousi sijaisperheiden tarve
vammaisille ja Suvi Hämeenkorpi kertoi, että perheitä yritetään rekrytoida lisää.
Vammaisten palveluissa tehdään paljon kotikäyntejä, mutta tarvittaessa sovitaan
Myrskylään myös muita asiakaskäyntejä ajanvarauksen kautta. Palveluohjaus Polku on
sosiaalipalvelujen keskitetty palveluohjaus, jossa arvioidaan palvelutarve ja ohjataan
asiakas oikean palvelun / työntekijän luo. Palveluohjauksen numero on 03- 819 4850 ja
sieltä vastataan arkisin klo 9 -12. Mikäli numero on tuolloin varattu, niin siellä toimii
takaisinsoittopalvelu. Palveluohjauksesta saa tietoa aikuissosiaalityöstä, lapsiperheiden
sosiaalityöstä, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä vammaisten palveluista.
Keskusteltiin myös omaishoitajista ja miten heitä saataisiin omaishoidontuen piiriin.
Sosiaalipalveluissa omaishoidontuen asiakkaat ovat alle 65 – vuotiaita ( koti- ja
asumispalveluissa yli 65- vuotiaat).
5. Muut asiat
Päivi Pitkänen kertoi, että häneen on otettu yhteyttä ikääntyneiden liikunta- ja
harrastuspalveluihin liittyen. Toiveena on, että kunnan omat palvelut ikääntyneille
olisivat maksuttomia tai niissä olisi eläkeläisalennus. Samoin toivotaan yhdistyksille
liikuntatilojen maksutonta käyttöä erilaisten ryhmien kohdalla.
Todettiin, että kunnassa on nyt tehty ensi vuodelle päätökset maksuista ja ne sisältyvät
jo käsittelyssä olevaan kunnan talousarvioon. Otetaan asia kevään kokouksessa esiin
niin, että vanhus- ja vammaisneuvoston mahdollinen kannanotto ehtii talousarvion
valmisteluun.

6. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 15.2.2017 klo 14 Myrskylän kunnanvirastolla.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.
Muistion vakuudeksi
Myrskylässä 30.11.2016
Päivi Pitkänen, sihteeri
Muistion allekirjoitukset
Markku Fabritius, puheenjohtaja

Päivi Pitkänen, sihteeri

