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PÖYTÄKIRJA 2/ 2017

MYRSKYLÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika: 6.11.2017 klo 10 – 11.50
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
Mervi Saarinen / Myrskylän seurakunta
Rita Heinonen / Myrskylän Yrittäjät
Eeva Hava / sivistyslautakunta
Bror Helenius / tekninen lautakunta
Päivi Pitkänen / hyvinvointipäällikkö
Satu Vuori / Phhyky/ Myrskylän kotihoidon esimies

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Kivisalo ja Hannele
Käenaho-Virtala

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja allekirjoitettiin.

4. Yhdistysten ajankohtaiset asiat
Tiedoksi tuotiin, että Yrittäjien kokous on marraskuun loppupuolella.
Palvelutaksilla suunnitteilla joulun alla kaksi reissua Orimattilaan
samoin kuin viime vuonna.
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5. Phhyky:n ja kunnan hallinnonalojen ajankohtaiset asiat
Satu Vuori kertoi, että lääkkeiden annosjakelu apteekin kautta tulee kotihoidon
asiakkaille; muutama jo siirretty. Kotihoidon yöhoidot ja turvapuhelin käynnit on
järjestetty Orimattilasta käsin. Kotihoidossa on asiakkaita noin 35 – 40.
Kirjaston remontissa otetaan huomioon esteettömyys ja mm. sisäänkäynti tulee
kokousovesta, parannetaan liikkumista ja selkeytetään tiloja ( mm. tulee lasten
alue) sekä viihtyisyyttä lisätään. Myös opastusta selkeytetään.
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on lähettänyt kuntiin tiedoksi
Nuorisovaltuustoille ja vanhus- ja vammaisneuvostoille kuntayhtymän Strategia
2022 – asiakirjan. Strategian tavoitteena on kuntayhtymän alueen asukkaiden
terveyden ja toimintakyvyn parantaminen sekä uuden elinvoiman luominen
maakuntaan. Strategiaa toteuttavia toimenpiteitä toteutetaan 2018 – 2022. Vanhusja vammaisneuvostoilla on mahdollisuus toimittaa strategiaan ja sen toteutukseen
liittyviä kehittämisehdotuksia kuntayhtymälle.

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli strategiasta ja totesi seuraavat asiat:
-

-

Ympärivuorokautista palveluasumista tulee olla riittävästi ( muistisairaudet),
muistisairauksien määrä kasvaa väestön ikääntyessä ja eläessä yhä
pidempään.
Psykiatrian hoitopaikkoja myös tarvitaan ( oma ja läheisten turvallisuus)
Vammaisten riittävät asumispalvelut ( esim. kehitysvammaisten vanhemmat
ikääntyvät -> tarvitaan asumisen ratkaisuja)
Pitää panostaa kotiin vietäviin palveluihin, arjen tukeen ja kuntoutukseen.
Yhteisöllinen asuminen kannatettavaa; miten sitä edistetään pienemmissä
kunnissa
Liikkuvien palveluiden kehittäminen ja palveluiden vieminen esim. sivukylille (
Linkku).
Helppo asiointi on keskeistä ja palvelujen saatavuus ( lähipalvelut turvattava)
Vetovoimainen työnantaja; henkilöstön saatavuus keskeistä
Asiakasohjauksen toimivuus keskeistä ( ajanvaraus, ohjaus- ja neuvonta)
Tiedotuksen merkitys pitää muistaa muutosvaiheessa- miten sote ja muut
palvelut muuttuvat
Pitäisi olla asiakastilaisuuksia, jossa kerrotaan muutoksesta ja jossa voi kysellä
asioista
Liite: Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän strategia 2022

6. Muut asiat
Keskusteltiin päivätoiminnasta ja todettiin, että siihen kaivataan ohjaajan lisäksi
ulkopuolista apua ja vetämään eri teemoja. Toiminnassa on mukana erilaisen
toimintakyvyn omaavia henkilöitä. Päivätoiminnasta kerätään palautetta syksyn
jälkeen ja viedään tätä tiedoksi Phhyky:lle.
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Esiin tuotiin, että milloin apteekin rappuset saadaan esteettömiksi?
Seurakunta järjestää yhteisen joulujuhlan vauvasta- vaariin Kinolla19.12 klo 18.
Suunnitteluryhmä kokoontuu 8.11 klo 10 seurakuntakodilla Kuusi-juhlaa varten.
14.12. illalla seurakuntakodilla on joulujuhla kehitysvammaisille ja heidän
perheilleen.
7. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous päätettiin pitää 9.2.2018 klo 10.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

Pöytäkirjan laati:
Myrskylässä 6.11.2017
Päivi Pitkänen, sihteeri

Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Puheenjohtaja Rita Heinonen

Sihteeri Päivi Pitkänen

Pöytäkirjan tarkastajat:
Marja-Liisa Kivisalo

Hannele Käenaho- Virtala

