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PÖYTÄKIRJA 4 / 2018

MYRSKYLÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika: 5.10.2018 klo 14 – 15.40
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
Bror Helenius / tekninen lautakunta
Helena Sjölund / Mörskom Svenska Marthaförening rf. , 15.25 asti
Veli-Pekka Hakanen/ tulosyksikön päällikkö/ avokuntoutus ja ostopalvelut ja palveluseteli
Päivi Pitkänen / hyvinvointipäällikkö
Poissa:
Rita Heinonen / Myrskylän Yrittäjät
Eeva Hava / sivistyslautakunta

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Sjölund ja Mervi
Saarinen. Helena Sjölundin poistuessa kokouksesta pykälien 6-8 osalta toiseksi
pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Bror Helenius.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen ( 17.8.2018) pöytäkirja allekirjoitettiin.
4. Yhdistysten ajankohtaiset asiat

2
Keskusteltiin kelakyydeistä ja niiden toimivuudesta. Palvelu ei edelleenkään toimi
Uudenmaan välityskeskuksessa. Vanhustenviikolla on paljon ohjelmaa eri
toimijoiden järjestämänä.
5. Phhyky:n ja kunnan hallinnonalojen ajankohtaiset asiat
Veli-Pekka Hakanen esitteli kuntoutuksen organisaatiota ja palvelujen järjestämistä.
Myrskylä / Pukkila-alueella on yksi kokoaikainen kuntoutuksen työntekijä vuoden
alusta. Pöytäkirjan liitteenä on esitysdiat.
Liite 1
Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät – Hämeessä
selvityksestä on tullut 1.10.2018 Phhyky:n jäsenkuntien vanhusneuvostoille
lausuntopyyntö. Selvitys on pöytäkirjan liitteenä.
Liite 2
Myrskylän vanhus- ja vammaisneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Kotiin vietävien teknologisten ratkaisujen ja palvelujen suhteen on tiedostettava,
että ne ovat helppokäyttöisiä. Pohdittava on myös, että miten teknologiset ratkaisut
sopivat esim. muistisairaille. Teknologia ei voi korvata henkilökohtaista
vuorovaikutusta. Asumisratkaisuissa kunnan ja palvelujen tuottajien tulee tehdä
yhteistyötä. Kunnan keskustassa on hyvä olla senioriasuntoja, joiden asukkaat
saavat riittävän tuen ja hoidon kotona pärjäämiseen. Ongelmana voi tosin olla se,
että omissa asunnoissa ( esim. kylillä) halutaan asua mahdollisimman pitkään ja
keskustan asuntoihin ei hakeuduta. Mikäli tehostetun palveluasumisen kriteerit
tiukentuvat entisestään, niin kotiin vietäviin palveluihin tulee panostaa riittävästi
ottaen huomioon lisääntyvä ikääntyvien määrä. Todettiin, että omaishoitoon
panostaminen on hyvä asia. Samoin asiakasohjauksen mallin kehittäminen on
tärkeää. Sen tulee olla asiakaslähtöinen ja asioinnin tulee olla helppoa – mieluiten
palveluohjaus yhdestä numerosta. Palvelujen saatavuus tulee varmistaa ja esim.
palvelujen kilpailutuksiin liittyen tulee taata asiakkaalla tuttujen palvelujen jatkuvuus
esim. palveluasuminen.
6. Muut asiat
Keskusteltiin kunnan talousarvion valmistelun aikataulusta ja että tuleeko vanhusja vammaisneuvostolta jotain kannanottoja talousarvioon.
Keskusteltiin mahdollisesta Orimattilan, Myrskylän ja Pukkilan yhteiskokouksesta.
Yhtenä vaihtoehtona on tutustuminen Mallusjoen Lepokodin palveluihin esim.
tammikuussa 2019. Päivi selvittää asiaa.

7. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi pe 9.11.2018 klo 14. Toiveena on saada
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esittelyä vammaisten palveluista ja niihin tulleista muutoksista.
Kokouksen jälkeen tuli ilmi, että kokoustila on tuolloin 9.11.2018 jo varattu, joten
kokous pidetään perjantaina 16.11.2018 klo 14.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40

Pöytäkirjan laati:
Myrskylässä 5.10.2018
Päivi Pitkänen, sihteeri

Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Varapuheenjohtaja Hannele Käenaho-Virtala

Sihteeri Päivi Pitkänen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Helena Sjölund ( pykälät 1-5)

Bror Helenius ( pykälät 6 -8)

Mervi Saarinen

