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PÖYTÄKIRJA 1/ 2018

MYRSKYLÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika: 9.2.2018 klo 14- 15.25
Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Virastotie 5, Myrskylä
Osallistujat:
Marja-Liisa Kivisalo/ Eläkeliiton Myrskylän yhdistys
Helena Sjölund / Mörskom Svenska Marthaförening rf.
Hannele Käenaho-Virtala / Kankkilan Seutu- yhdistys ry
Mervi Saarinen / Myrskylän seurakunta
Eeva Hava / sivistyslautakunta
Bror Helenius / tekninen lautakunta
Päivi Pitkänen / hyvinvointipäällikkö
Corinne Soini / Phhyky/ ikääntyneiden asiakasohjauksen tulosaluejohtaja
Poissa: Rita Heinonen / Myrskylän Yrittäjät
Matti Perttilä / Myrskylän Reserviläiset ry

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Varapuheenjohtaja Hannele Käenaho- Virtala avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Kokousten pöytäkirjan tarkastaminen
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Sjölund ja Mervi Saarinen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen.
Edellisen kokouksen (6.11.2017) pöytäkirja allekirjoitettiin.

4. Yhdistysten ajankohtaiset asiat
Yhdistykset kertoivat ajankohtaisista tapahtumistaan. Yhdistykset ilmoittavat
tapahtumistaan lehtien seurapalstoilla sekä suoraan jäsenilleen.

5. Phhyky:n ja kunnan hallinnonalojen ajankohtaiset asiat
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Corinne Soini / Phhyky kertoi ikääntyneiden asiakasohjauksen ( Siiri) toiminnasta.
Asiakasohjauksessa määritellään asiakkaiden hoidon tarve ja yritetään löytää ratkaisuja
asiakkaiden palvelutarpeeseen. Päätökset asiakkaille tulevat asiakasohjauksesta.
Neuvontapalvelu on täysin ilmaista ilman ajanvarausta. Neuvontapalvelu ostetaan
PalveluSantralta, jonka toiminta on edelleen yhdistyspohjaista. Fyysinen sijainti on
Lahdessa Vapaudenkatu 23. Palvelutarpeen arvioinnissa viranhaltija tulee asiakkaan luo
kotiin ja siellä nähdään asiakas kokonaisuutena omassa ympäristössään ( kodin
turvallisuus ym. asiat nähdään paikan päällä). Lain mukaan 7 arkipäivän aikana pitää
tehdä palvelutarpeen arviointi. Vuodeosastolla tehdään myös palvelutarpeen selvitys, jos
asiakas ei voi kotiutua. PalveluSantra julkaisee Ikäihmisen palveluopasta ja niitä voi tilata
kuntiin.
Phhyky:n ja PalveluSantran toimesta on järjestetty erilaisia tapahtumia kunnissa, joissa on
esitelty mm. palveluita ja teknologiaa. Tiistaina 13.2.2018 on Orimattilassa
palvelusetelitapahtuma Käkelän Koivikossa. Jos nousee huoli jostain vanhuksesta – voi
tehdä vanhuksesta ilmoituksen Siiriin -> tehdään palvelutarpeen selvitys. Ilmoittajatahoa ei
kerrota asiakkaalle, jos kertoja on kieltänyt sen. Asiakkaalle soitetaan aina ennen
palvelutarpeen arviointia ja sovitaan käynnin ajankohdasta.
Kuntoutussairaala Jalmarissa toimii asiakasraati. Corinne Soini tiedusteli, että onko joku
kiinnostunut lähtemään mukaan neuvostosta. Phhyky:n taholta toivotaan, että
kuntayhtymän suuntaan viestittäisiin mahdollisista toiveista käsiteltävien asioiden suhteen.
Näin ikääntyvien palveluista voidaan varata sopiva viranhaltija kokoukseen asioita
esittelemään.
Keskusteltiin, että Vanhustenviikolla olisi hyvä olla Phhyky:n ja kunnan esittelyä
ikääntyvien palveluista. Leikkipuistoon on tulossa uusi kaikenikäisille sopiva välineistö.
Hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös ei ole vielä valmistunut. Koulun tulevaisuudesta (
korjaus/rakentamisratkaisut) on keskusteltu sekä sivistys- että teknisessä lautakunnassa.
Uusi nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa. Vanhusten asuntoja ( Koivistontie) on
käyty läpi teknisessä toimessa ja niiden käyttöaste on pieni( noin puolet tyhjillään).
Asunnot vaativat tulevaisuudessa mittavia remontteja / peruskorjauksia. Keskusteltiin, että
onko asuntoja markkinoitu riittävästi.
6.Muut asiat
Diakonia- AMK-opiskelija Sari Ruotsalainen on soittanut Päivi Pitkäselle ja kysynyt, että
voisiko joku neuvostosta vasta kyselyyn, joka koskee vanhus- ja vammaisneuvoston
vaikutusmahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon. Vastaaja ei saa olla kunnallisessa
luottamustoimessa. Keskusteltiin asiasta ja sovittiin, että Päivi Pitkänen kysyy Matti
Perttilältä halukkuutta osallistua kyselyyn.
Päivi Pitkänen toi tiedoksi, että Uudenmaan maakuntavalmisteluun liittyen on perustettu
maakunnallinen vammaisneuvosto, johon on pyydetty kuntia nimeämään edustajansa.
Mahdolliset jäsenen matka- ym. kustannukset tulee jokaisen kunnan hoitaa itse. Vanhusja vammaisneuvosto ei nimennyt varsinaista jäsentä, mutta valtuutti Päivi Pitkäsen
toimimaan yhteyshenkilönä ja osallistumaan tarvittaessa kokouksiin.
Itäuudenmaan vammaisneuvostoon nimettiin Mervi Saarinen.
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Keskusteltiin Ravintola Myrskytähdessä toimivan Postin esteettömyydestä (muutama
rappunen toiseen tasoon). Vanhus- ja vammaisneuvosto toi esiin, että tilaan tarvittaisiin
kaide kulkemisen tueksi. Päivi Pitkänen lähettää ao. taholle pöytäkirjan tiedoksi.
Seniori-info: kotisivulle oma senioriosio, kun sivut uusitaan -> ei ole huomioitu tätä sivujen
uudistuksessa ( palvelut, asuminen ym.) Laitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle, että
kotisivuille pitää saada seniori- info (vrt Pukkilan sivut).

6. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi perjantaina 20.4 klo 14.
Silloin on asialistalla mm. soten tilinpäätös, vanhustenviikon suunnittelu ja Phhyky:n
esittely ( tähän liittyen Päiville voi laittaa toiveita käsiteltävistä asioista).

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.

Pöytäkirjan laati:
Myrskylässä 9.2.2018
Päivi Pitkänen, sihteeri

Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Varapuheenjohtaja Hannele Käenaho- Virtala

Sihteeri Päivi Pitkänen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Helena Sjölund

Mervi Saarinen

