
     PÖYTÄKIRJA 
 

 
 
MYRSKYLÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 5/ 2018 
 
Aika: 16.11.2018 klo 14 – 15.30 
 
Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Virastotie 5, Myrskylä 
 
Osallistujat:  
 
Rita Heinonen / Myrskylän Yrittäjät 
Matti Perttilä / Myrskylän Reserviläiset ry 
Helena Sjölund / Mörskom Svenska Marthaförening rf. 
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 
Bror Helenius / tekninen lautakunta 
Päivi Pitkänen / hyvinvointipäällikkö 
Suvi Hämeenkorpi /sosiaalityöntekijä / Phhyky vammaispalvelut, poistui klo14.45 
 
Poissa: 
 
Marja-Liisa Kivisalo/ Eläkeliiton Myrskylän yhdistys 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 

2. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härkönen ja Jouko Hyvärinen. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaminen 
 
          Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
4. Yhdistysten ajankohtaiset asiat 

 
         Ei tiedotettavia asioita. 
 
 
 
 

 



5. Phhyky:n/ Suvi Hämeenkorpi  ja kunnan hallinnonalojen ajankohtaiset asiat 
 

Vammaispalveluissa on tehty uuta aluejakoa, Myrskylän osalta ei ole muutoksia.       
Puhelinajat ovat poistuneet ->  ohjataan soittamaan neuvontanumeroon, jossa vastaa 
päivystävä sosiaaliohjaaja. Hän laittaa asian vireille, tekee tarvittavat kiireiset päätökset ja 
ohjaa omalle työntekijälle. Puh: 044- 482 0322, päivystävä sosiaaliohjaaja. Valtaosa 
käynneistä on kotikäyntejä. Omaishoidon tuessa on erikseen palveluvastaava, joka on 
usein kotikäynneillä mukana. Alle 65- vuotiaiden omaishoidon vapaita on voitu järjestää 
palvelusetelillä.  
 
Kysymykset:  
 
Mitä palvelua tulee Etevan kautta? Eteva tuottaa ainakin perhehoitoa, asiantuntijapalvelua.  
Vammaispalvelujen piirissä oleva ikääntynyt: jos on vammaispalvelujen asiakas ja siirtyy 
palvelutaloon -> palvelutarve arvioidaan uudelleen. Jokaisen kohdalla tehdään 
yksilöllisesti palvelutarpeen arviointi, että tulevatko palvelut vammaispalveluiden vai 
yleisten palveluiden kautta. 
Keskusteltiin veteraanien kuntoutuksesta ja kotiin vietävistä palveluista. Päivi kertoi, että 
veteraaneille tehdään kotikäynnit palvelutarpeen ja toiveiden kartoittamiseksi.  
 
Vammaiset; siirtyminen asumisyksiköstä vanhainkotiin - kuinka kauan saa olla 
asumisyksikössä?   Asumispaikka katsotaan tarpeen mukaan ja osassa yksiköissä voi olla 
ikääntyneenäkin, jos toimintakykynsä pärjää siellä. Ei välttämättä tarvitse muuttaa pois.  
 
Omaishoidonvapaa; kouluikäinen lapsi; menee perjantaina viikonlopuksi hoitoon pe-illasta 
– su iltapäivään. Hoitaja saa kolmelta päivältä palkan ja vanhempia on laskutettu kahdelta 
päivältä ( nyt laskutetaan kolmelta). Kannattaa olla laskutukseen yhteydessä, jos on tullut 
muutoksia laskutukseen. Lomake on vaihtunut. 
 
Keskusteltiin, että miten edunvalvojat osallistuvat vammaisten asioiden hoitoon? Miksi ei 
saa tietoa omista tileistään ja miten omaa rahaa käytetään?  
 
Vanhustenviikolla oli paljon monipuolista toimintaa. Viedään tarvittaessa palautetta 
Jaanalle ensi vuotta varten. Toivotaan, että paperitiedotetta jaettaisiin joka talouteen. 
 
Päivi kävi läpi vuoden 2019 talousarviota ja vuoden 2018 toteumaa. 
 
Sivistyslautakunta: 
 
Haetaan palkittavia kuntalaisia, voi olla esim. urheiluteko, vuoden kuntalainen, 
kulttuurihenkilö ym. 

 
6. Muut asiat 

 
Palvelutaksi on kokeiluna x 1 / kk Orimattilaan asiointiin. Aika koetaan liian lyhyeksi 
Orimattilassa asiointiin, koska isossa kaupassa menee aikaa enemmän asiointiin.  
Päivi Pitkänen siirtyy uusiin tehtäviin vuoden alusta Lahteen. 
 
 
 



7. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi perjantaina 1.3.2019 klo 14. Ikääntyneiden 
palveluista toivotaan tietoa lakisääteisistä palveluista; mitä lain mukaan tulee tarjota, mitä 
muutoksia on tulossa? 
 

8. Kokous päättyi klo 15.30. 
 
 
 

Myrskylässä 16.11.2018 
 
Päivi Pitkänen, sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitukset: 
 
 
Puheenjohtaja Rita Heinonen Sihteeri Päivi Pitkänen 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 
 
 
Hannu Härkönen    Jouko Hyvärinen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


