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PÖYTÄKIRJA 1/ 2017

MYRSKYLÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika: 18.10.2017 klo 10 -11.30
Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Virastotie 5, Myrskylä
Osallistujat:
Matti Perttilä / Myrskylän Reserviläiset ry
Marja-Liisa Kivisalo/ Eläkeliiton Myrskylän yhdistys
Helena Sjölund / Mörskom Svenska Marthaförening rf.
Hannele Käenaho-Virtala / Kankkilan Seutu- yhdistys ry
Rita Heinonen / Myrskylän Yrittäjät
Eeva Hava / sivistyslautakunta
Bror Helenius / tekninen lautakunta
Päivi Pitkänen / hyvinvointipäällikkö
Poissa:
Terttu Leivo / /asumispalvelujen tulosaluejohtaja: Phhyky / ikääntyneiden palvelut ja
kuntoutus
Mervi Saarinen / Myrskylän seurakunta

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Rita Heinonen ja
varapuheenjohtajaksi Hannele Käenaho-Virtala. Sihteeriksi valittiin Päivi Pitkänen.
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet esittäytyivät.
2. Kokousten muistioiden tarkastaminen
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että kokouksista laaditaan pöytäkirja.
Jokaisessa kokouksessa valitaan pöytäkirjan tarkastajat ( kaksi). Pöytäkirja
tarkastetaan sähköpostitse ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Kotisivuille
pöytäkirja tulee sähköisen tarkastuksen jälkeen.
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Hava ja Bror Helenius.

3. Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspalkkiot
Sihteeri jakoi neuvoston jäsenille luottamushenkilöiden henkilötietolomakkeet.
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Lomake toimitetaan kunnanvirastolle verokortin kera. Kokouspalkkio on tällä
hetkellä 40 euroa. Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset maksetaan 31.5, 30.9 ja
31.12 vuosittain.
4. Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät
Käytiin keskustelu vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävistä. Vanhus- ja
vammaisneuvoston tehtävinä ovat mm. edistää viranomaisten sekä vanhus- ja
vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä tukea ikäihmisten ja vammaisten
henkilöiden osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon ( esim.
lausunnot, kannanotot).. Edelleen sen tehtävänä on edistää ikäihmisten ja
vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa,
sosiaali- ja terveyspalvelujen saannissa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan
toiminnoissa. Tehtävänä on myös vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja
toteutukseen siten, että esim. julkiset tilat soveltuvat ikäihmisten ja
vammaisten henkilöiden tarpeisiin.
Esiin tuotiin, että neuvosto voi perehtyä myös kunnan talousarvioon vammais - ja
vanhusneuvoston näkökulmasta.

5. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Käytiin keskustelu vuoden 2018 toimintasuunnitelman valmistelun
aikataulusta. Sovittiin, että vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet kartoittavat
yhdistyksiltään/ lautakunnilta mitä toivotaan vanhus- ja vammaisneuvoston
toimintasuunnitelmaan esim. painopistealueita. Esityksiä tuodaan vuoden
ensimmäiseen kokoukseen ja siltä pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma.
Vuosittainen toimintakertomus laaditaan toimintasuunnitelman pohjalta.
Vanhustenviikon huomioiminen syksyisin on ainakin yksi toimintasuunnitelmaan
otettava asia..
6. Yhdistysten ajankohtaiset asiat
Esiin tuotiin, että onko palvelutaksin aikataulua muutettu ja aikaa supistettu? Onko
aikaa supistettu? Asia on selvittelyssä, mutta ainakaan kunnan puolesta aikaa ei
ole vähennetty.
Tiistaisin on kuntopiiri Kankkilassa kaiken ikäisille ja samana päivänä on
päivätoiminta sekä palvelutaksi kulkupäivä. Toivottavaa olisi, että samalle päivälle
eivät osuisi kaikki toiminnot. Kirjaston perjantaisesta tuolijumpasta ei ole
informoitu; saisiko tämän kunnan infoon. Erilaisista toiminnoista ja tapahtumista
toivottaisiin kahdesti vuodessa infokirje jokaiseen talouteen.
Sihteeri Päivi Pitkänen esitti, että yhdistykset laittaisivat sähköpostitse ennen
kokousta viestiä niistä asioista mitä toivotaan käsittelyyn/ selvittelyyn vanhus- ja
vammaisneuvostossa. Näin voidaan sujuvoittaa asioiden käsittelyä ja etenkin jos
on tarvetta hankkia tietoa esim. Phhyky:ltä tai muilta toimijoilta.
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7. Phhyky:n ja kunnan hallinnonalojen ajankohtaiset asiat
Keskusteltiin elokuussa alkaneesta uusimuotoisesta päivätoiminnasta. Tuntuma on,
että siinä pitäisi olla enemmän henkilökuntaa tai vapaaehtoisia avustajia.
Päivi Pitkänen kertoi sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvion valmistelusta.
Valmistelun lähtökohtana on vuoden 2017 talousarvio + 1 %. Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymän hallituksessa on käsitelty mm. terveyspalveluiden
palveluverkkoa. Kuntayhtymän alueelle tulee jäämään noin 5 – 6 terveysasemaa,
joissa on laajemmat palvelut ( esim. laboratorio, kuvantaminen) sekä lisäksi
hyvinvointiasemia ( esim. Myrskylä, Pukkila), joissa on nykytasoiset palvelut.

Myrskylän liikuntapalveluissa on kehitteillä uusi ulkoliikuntapaikka, joka soveltuisi
kaiken ikäisille. Kunnan nettisivuille viedään tietoa eri liikuntapaikoista mm.
lenkkipolut.

8. Muut asiat
Muita asioita ei otettu esiin.
9. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 6.11.2017 klo 10 – 12.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Pöytäkirjan laati:
Myrskylässä 18.10.2017
Päivi Pitkänen, sihteeri

Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Puheenjohtaja Rita Heinonen

Sihteeri Päivi Pitkänen

Pöytäkirjan tarkastajat:
Eeva Hava

Bror Helenius
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