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PÖYTÄKIRJA 3 / 2018

MYRSKYLÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika: 17.8.2018 klo 14 – 15.05
Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Virastotie 5, Myrskylä
Osallistujat:
Matti Perttilä / Myrskylän Reserviläiset ry
Marja-Liisa Kivisalo/ Eläkeliiton Myrskylän yhdistys
Mervi Saarinen / Myrskylän seurakunta
Hannele Käenaho-Virtala / Kankkilan Seutu- yhdistys ry
Hannu Härkönen/ Sotainvalidien Veljesliiton Askolan-Pukkilan- Myrskylän osasto ry
Jouko Hyvärinen / Myrskylän rintamaveteraanit ry
Eeva Hava / sivistyslautakunta
Päivi Pitkänen / hyvinvointipäällikkö
Poissa:
Rita Heinonen / Myrskylän Yrittäjät
Bror Helenius / tekninen lautakunta
Helena Sjölund / Mörskom Svenska Marthaförening rf.

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin KH 23.4.2018 vanhus- ja vammaisneuvoston täydennys seuraavilla
jäsenillä:
Hannu Härkönen/ Sotainvalidien Veljesliiton Askolan-Pukkilan- Myrskylän osasto ry
Jouko Hyvärinen / Myrskylän rintamaveteraanit ry
2. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härkönen ja Jouko
Hyvärinen.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen ( 20.4.2018) pöytäkirja allekirjoitettiin.
4. Yhdistysten ajankohtaiset asiat
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Uudenmaan Kelakyydit eivät vieläkään toimi ja asiakkaat ovat joutuneet käyttämään
tavallisia takseja. Ohessa on liitteenä Myrskylän vanhus- ja vammaisneuvostolle
toimitettu kirje Kela-kyydeistä. Se laitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi ja eteenpäin
toimitettavaksi.
Liite 1
Yhdistyksillä on ollut tapaaminen kesällä vanhustenviikon 7.- 14.10 tapahtumiin
liittyen. Väinölän päivätoiminnan yhteyteen voisi kehitellä avointa toimintaa, jolloin
ihmiset voisivat tutustua päivätoimintaan ja siinä yhteydessä voisi olla esim.
palveluneuvontaa, yhdistysten järjestämää toimintaa. Voisiko kuntayhtymästä tulla
ikääntyneiden palveluista joku kertomaan palveluista?
Vanhustenviikolla on keskiviikkona mummodisco klo 15 – 17 Myrskytähdessä.
Seurakunnalla on myös toimintaa vanhustenviikkoon liittyen. Keskusteltiin, että
voisiko olla defibrillaatiokoulutus (pankilla laite), nuorten nettineuvonta kirjastolta
ikääntyneille ja lautapelipäivä ( nuorisotila ?). Jaana koordinoi vanhustenviikon
järjestelyjä.
5. Phhyky:n ja kunnan hallinnonalojen ajankohtaiset asiat
Palvelusopimusneuvottelut vuodelle 2019 käytiin kesäkuussa ja kuntayhtymän
esitys on 2,1 % korotus ja kuntien esitys 1,4 %. Kuntakohtainen osavuosikatsaus
1.1 – 30.6 ajalta on tulossa tällä viikolla. Kuntakohtaisia toimintatilastoja ei
edelleenkään saada ja laskutuksessa on ongelmia. Veteraaneille tehdään
kotikäyntinä palvelutarpeen arviointia. Todettiin, että hyvä olisi olla omaisen mukana
arvioinnissa.
Avantouinnin järjestäminen on selvittelyssä ( Säästöpankin mökki).
Lähiliikuntapuisto on käytössä ja väkeä on käynyt. Penkki ja pöytä ovat tulossa
puistoon.
Pistorasia on myös tulossa, jos jotain tapahtumia järjestetään.
Kunnan liikuntaryhmäesite on mm. kotisivuilla, netissä sekä tulee jakeluun kirjastoon
ja Saleen. Todettiin, että tarjonta on monipuolista.
6. Muut asiat
Muita asioita ei tuotu esiin.
7. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi pe 5.10.2018 klo 14. Pyydetään seuraavaan
kokoukseen ikääntyvien ja kuntoutuksen palveluista viranhaltijaa kertomaan
kuntoutuspalveluista.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.
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Pöytäkirjan laati:
Myrskylässä 17.8.2018
Päivi Pitkänen, sihteeri

Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Varapuheenjohtaja Hannele Käenaho-Virtala

Sihteeri Päivi Pitkänen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hannu Härkönen

Jouko Hyvärinen

