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Aika  7.12.2021, tiistai, klo 9.30 – 12.30 
 
Paikka  Nuorisotila Nuokku, virastotie 5, Myrskylä 
 
Läsnä  Hava Eeva/ Myrskylän Martat  puheenjohtaja 
  Helenius Bror/ Tekninen lautakunta 

Hyvärinen Jouko/ Myrskylän Rintamaveteraanit ry. 
  Kyyhkynen Nina/ SPR Myrskylän osasto  vpj. 
  Käenaho-Virtala Hannele/ Kankkilan seutu ry.   
  Miettinen Helena/ Eläkeliiton Myrskylän osasto ry. 
  Niittymäki  Soile/ Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 
  Saarinen Mervi/ Myrskylän seurakunta 
  Tolkki Marja/ Kartanonmäen kyläyhdistys ry.   
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Käsiteltävät asiat 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIOIDEN TOTEAMINEN  

2.  KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  

3. YHDISTYSTEN AJANKOHTAISET ASIAT 

4. MUUT ASIAT 

5. SEURAAVA KOKOUS 

 

 
1. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
2. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Hyvärinen sekä  

 Hannele Käenaho-Virtala.  
 

a. Kankkilan kyläyhdistykset kokoukset on toteutuneet. Kylän turvallisuussuunnitelma edel    
leen laadinnassa ja tulevissa kokouksissa asiaa puidaan lisää. Lucia tapahtuma peruttu 
koronan vuoksi. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jenna Yrjas.           

 
Myrskylän seurakunta, seurakuntakerho toimii toistaiseksi. Muut kokoontumiset koronan 
takia jäissä. Yli 90- vuotiaille joulutervehdykset seurakunnan puolesta.  

 
 Vammaistyön osalta ei toimintaa. Kehitysvammaisten rokotuksissa hajontaa.  
 

Eläkeliiton Myrskylän osasto valittiin vuoden yhdistykseksi sivistys- ja hyvinvointilauta-
kunnan puolesta. Jäsenmäärä vähentynyt (160), jäsenmaksua ei uskalleta maksaa, kun 
korona estää osallistumisen. Maanantaisin kokoontuu liikuntahalli Myräkässä liikunta-
ryhmä. Turpakäräjät Myrskytähdessä keskiviikkoisin klo 14.00. (joka kuun toinen keski-
viikko).  

 
Rintamaveteraanit veteraaneja ei enää ole. Virallisia jäseniä ei ole. Veteraanien leskille 
(4kpl) olemme jakaneet erilaisia palveluita, kuten jalkahoitoja sekä siivouksia.  

 
SPR Myrskylän osasto, uusi puheenjohtaja Nina Kyyhkynen. Hallitus on hieman uusiutu-
nut ja pienentynyt. Puuhastellaan kaveripenkkiajatusta, toteutuu koululla. Ei suurempia 
suunnitelmia tälle vuodelle. Ensi vuoden alusta aloittaa uusi hallitus. 

 
Martat syksy saatiin järjestymään hyvin. Pikkujoulut peruttiin. Jäsenmäärä tällä hetkellä 
on 45. Konsertti koulun Louhi-salissa onnistuneesti.  

 
3. Jäsenen toimesta kysytty selvityksiä hyvinvointiyhtymältä.  

 
Myrskylän terveysase-
man ”avoimet” rokotuspäivät: Miten on mahdollista, että pienen terveysaseman tiloissa j
ärjestetään arkipäivänä klo 8.30-
15.30 välisenä aikana rokotukset siten, ettei ole järjestetty  minkäänlais-
ta vuoronumeromahdollisuutta? Yhtymän vastaus: Rokotuspäivän suosio yllätti. Kiinni-
tämme palautteen mukaisesti huomiota järjestelyihin jatkossa.  



MYRSKYLÄN KUNTA 
Vanhus- ja vammaisneuvosto 

 

Päivämäärä 
7.12.2021 

Sivu 
3 

Pöytäkirja 
2/2021 

 

 

1) Väinölän-
län ateriapalvelut: Miksei ateriapalvelumuutoksesta ole hyvissä ajoin infottu palvelutalon  
asiakkaita/omaisia (ateriapalveluhan koskee aamupalasta-iltapalaan), hoito-
henkilöstöä, ulkopuolelta  lounaalle tulevia (P-H Ateriapalvelut heräsi vasta, 
kun asiasta alettiin kysellä), joiden kohdalla ei ole tietoa vaihtoehdois-
ta olipa sitten kotihoidon tai ilman kotihoitoa oleva asiakas, miksei kunnassa tiede-
tä Väinölän keittiötilojen käytöstä 1.1.22 alkaen? Yhtymän vastaus: Toimittajan vaihdok-
sesta tullaan tiedottamaan asukkaita ja omaisia joulukuun aikana. Yhtymä ei ole voinut 
järjestää ulkoista tiedottamista ennen kuin liikkeen luovutukseen liittyvät asiat on saatu 
sovittua.    

2) Päivätoimin-
ta Myrskylässä: Säästösyistä PHHYKY lopetti kotihoidon asiakkaiden päivätoiminnan  en-
nen koronaa, vaikka yhtymän sivustolla yleisesti kyseinen palvelu on edelleen esillä kriteeri
en kera.  Kunta jatkoi toimintaa ns. päivätupana eli +60-vuotiaisiin kaikille avoimeen ”jut-
tutupaan” lähinnä keskittyen. Kuntosa-
li jäi pois ja nythän jäisi myös mahdollisuus ateriaankin pois. Koronan takia päivätupa päät
tyi  eikä ole uudelleen aloitettu lähinnä vapaaehtoisen vetäjän puuttuessa. Ei-
hän tämä päivätupa korvaa millään tavoin kotihoidon tukipalveluna tarkoitettua päivätoimi
ntaa, jossa kuljetuskin oli osa palvelua mahdollistaen kauempana asuvien pääsyn mukaan.
 Nyt päivätuvassa  kävivät "hyväjalkaiset" lähitaloista, jotka pysty-
vät osallistumaan kolmannen sektorin järjestämiin tapahtumiinkin. Yhtymän vastaus: Avoin 
päivätoiminta on kuntien vastuulla tapahtuvaa viriketoimintaa iäkkäille. Kunnat järjestävät 
tätä eri tavalla. Hyvinvointiyhtymän järjestämisvastuulla on edelleen myöntämisperustei-
den mukainen päivätoiminta, jota voidaan myöntää iäkkäälle määräaikaisena palveluna 
esim. kuntoutusvaiheessa. Tämä päivätoiminta järjestetään palvelusetelillä.  

 
 
 

4. SEURAAVA KOKOUS 18.1.2022 PÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELUPALAVERI 
 
 
 
  


