
MYRSKYLÄN KUNTA 
Vanhus- ja vammaisneuvosto 

PÖYTÄKIRJA 

 
 
Aika  25.11.2019, maanantai, klo 13.30 – 15.00 
 
Paikka  Myrskylän paloasema, paloasemantie 3, Myrskylä 
 
Läsnä   
  Käenaho-Virtala Hannele/ Kankkilan seutu ry. puheenjohtaja 
  Hava Eeva/ Sivistyslautakunta 
  Helenius Bror/ Tekninen lautakunta 

Hyvärinen Jouko/ Myrskylän rintamaveteraanit ry. 
Hämäläinen Irmeli/ Väinölä/PHHYKY 

  Kivisalo Marja-Liisa/ Eläkeliiton Myrskylän yhdistys 
  Perttilä Matti/ Myrskylän Reserviläiset ry. 
  Saarinen Mervi/ Myrskylän seurakunta 
  Sjölund Helena/ Mörskom Svenska Marthaförening rf. 
   
     
     
Muut saapuvilla 
olleet  Tolsa Jenni/ PHHYKY   ostopalveluiden päällikkö 
  Keisala Jaana/ Myrskylän kunta pöytäkirjanpitäjä  
    
 
Poissa  Heinonen Rita/ Myrskylän Yrittäjät   
  Härkönen Hannu/Sotainvalidien Veljesliiton Askolan- Pukkilan- Myrskylän 

osasto ry. 
 
 

 
 

 

Pöytäkirjan tarkastajat     
 

 
_____________________                      _________________________ 

 

  
Hannele Käenaho-Virtala puheenjohtaja   Jaana Keisala pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
______________________  __________________________ 
Eeva Hava    Helena Sjölund 
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Käsiteltävät asiat 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIOIDEN TOTEAMINEN  

2. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  

3. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITTAMINEN  

4. PHHYKYN EDUSTAJA 

5. PÄIVÄTOIMINTA KUNNAN OMAKSI PALVELUKSI 

6. YHDISTYSTEN AJANKOHTAISET ASIAT  

7. VANHUSTENVIIKON LÄPIKÄYNTI             

8.    SEURAAVA KOKOUS 

 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 

2. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta 

• Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Hava ja Helena Sjölund. 

3. Edellisen pöytäkirjan allekirjoittaminen 

• Allekirjoitettiin. 

4. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän edustajan puheenvuoro 

• Kotiin kuljetetun aterian ateriapalveluseteli: 
 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on uudistamassa ikääntyneiden kotiin vietäviä ate-
riapalveluja vuonna 2020. Uudistuksessa kotiin vietävät ateriapalvelut siirtyvä kokonai-
suudessa palvelusetelille kaikissa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kunnissa. Ate-
riapalvelun palvelusetelin arvo on 2.5 euroa/ateria. Ateriapalvelun myöntää aina asia-
kasohjaus Siirin asiakasohjaaja myöntämisperusteiden täyttyessä. Ateriapalvelu myönne-
tään 5-7 x viikossa.  
 
Palvelusetelinmallissa ovat jo Lahti ja Padasjoki (1.11.2019 alkaen).  Ateriapalvelun pal-
velusetelin tarkoituksena on taata asiakkaillemme valinnan mahdollisuuksia aterioidensa 
suhteen. Tavoitteena on myös tukea kuntien yrittäjyyttä, mahdollistamalla ateriapalve-
luntuottajaksi pääseminen mahdollisimman monille, erilaisille yrityksille. Ikääntyneiden 
palveluissa seteli myönnetään aina asiakasohjaus  Siirin asiakasohjaajan tekemän palve-
luntarpeen arvioinnin kautta myöntämisperusteiden täyttyessä. 

 

  

• Kotihoidon palveluseteli: 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä uudistaa kotiin vietäviä ostopalveluitaan viemällä koti-

hoidon ostopalvelun kokonaisuudessa palvelusetelille 1.1.2020 alkaen. Uuden palvelu-
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setelimallin mukaan asiakkaat maksavat kaikesta kotihoidosta (julkinen tai yksityinen) 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle tuloperusteisen maksun. Palveluntuottajat laskutta-

vat puolestaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymää sovitulla hinnalla. Palvelun tarpeen 

arvio edelleen asiakasohjaaja myöntämisperusteiden pohjalta. Uudessa palveluseteli 

mallissa on tarkoituksena taata asiakkaille aito valinnan vapaus, sillä palvelu on asiak-

kaalle saman hintainen aina palveluntuottajasta riippumatta.  

 

Tarkoituksena on myös mahdollistaa uusien pienten yritysten markkinoille pääsy ja tätä 

kautta edesauttaa laadulla kilpailua. Asiakkaille on tästä lähtenyt infokirjeet. Lisäksi asi-

akkaille on avattu erillinen neuvontalinja, josta asiakkaat voivat saada asiaan liittyen 

asiakasohjaajan ohjausta. 

 

5. Päivätoiminta kunnan omaksi palveluksi 

• PHHYKY on päättänyt lopettaa järjestämänsä ikäihmisten päivätoiminnan 31.12.2019. 
Päivätoiminta tulee jatkossa olemaan Myrskylän kunnan, vapaa-aikatoimen alla olevaa 
toimintaa. Toiminta jatkuu avoimena päivätoimintana kuntalaisille. Toimintaa on 
1krt/vko ja n. 4h kestoisesti/kerta. Vapaa-aikakoordinaattori kertoo neuvostolle toimin-
nasta enemmän lähempänä ajankohtaa. 

6. Yhdistysten ajankohtaiset asiat 

• Ei erikseen mainittavia asioita.  

7. Vanhustenviikon suunnittelu 

• Käytiin läpi vanhustenviikon asioita. Todettiin, että positiivisesti vastaanotettiin ja kävi-
jöitä oli mm. Hyvä mieli – messuilla ja yhteislaulutilaisuudessa. Ensi vuotta ajatellen 
todettiin, että kävelylenkkejä, lähiliikuntapaikan kuntoiluhetkeä eikä nuorisotilalla pidet-
tävää isovanhempien digikerhoa kannata järjestää.   

• Päätettiin järjestää Hyvä mieli –messut myös vuonna 2020. Messujen kestoa kannattaa 
lyhentää ja ottaa vielä enemmän ohjelmaa messuille. Myös paikka pitää huomioida 
mahdollisien esiintyjien puheenvuorojen takia.  
 

8. Seuraava kokous 

• 10.2.2020 klo 14.00 Paloasema. 

 


