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1. KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIOIDEN TOTEAMINEN. Todettiin lailliseksi ja päätösval-

taiseksi 
 

2. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin  
Helena Miettinen ja Soile Niittymäki 

 
3. YHDISTYSTEN AJANKOHTAISET ASIAT: 

 
- Teknisen lautakunnan asioissa läpikäyntiin meneillä olevia hankkeita. 
- Kunnanhallituksessa käsittelyssä tiukka talousarvionlaadinta, sekä isot ylityksen tulossa 

erikoissairaanhoidon osalta. 
- Eläkeliiton vuosikokous tulossa. Yhdistys on järjestänyt retkiä ja tapahtumia. Konsertti-

matka Marttojen kanssa tulossa, matka lähes loppuunmyyty. Keskusteltiin myös vammais- 
ja vanhusavustajakorteista. Boccia-pelit perjantaisin liikuntahalli Myräkässä, kaikille avoin. 

- Myrskylän Rintamaveteraanit, varsinaisia jäseniä ei enää ole, mutta avustettavia on nel-
jä. Reserviläisten sekä kirjamyynnin tuella tarjotaan avustettaville apua mm. siivouksessa.  

- Kankkilan seutu ry. hallituksen kokous tulossa, syyskokouksessa valitaan uusi puheen-
johtaja ja sihteeri. Lucia-tapahtuma tulossa. Kylän turvallisuussuunnitelma edelleen tekeil-
lä.  

- SPR Myrskylän osasto, Itä-Uudenmaan ja Helsingin ja uudenmaanpiirin aluetapaaminen 
Myrskylässä 10.10.2022. Kokouksessa yritämme selvittää rajaviivoja Uudenmaan ja Hä-
meen piirien välillä, johon Myrskylä kuuluu. Migri ei hyväksy vapaaehtoistyötä, mikäli kun-
tayhteistyö on sovittuna. Hätämajoitusvalmius Kankkilan koululla 10 hengelle.  

- Kartanonmäen kyläyhdistyksellä on vilkasta toimintaa. Kuukausittain tapahtumia. Kun-
nanjohtaja kävi kesällä informoimassa tulevasta soteuudistuksesta. Kylävierailu ystävyys-
kunnan kanssa Viroon tulossa.  

- Myrskylän Martat yhteistyössä eläkeliiton kanssa järjestää kulttuurimatkan. Järjestettiin 
energiailta koulun Louhi-salissa yhteistyössä kunnan kanssa, paikalla n. 45 henkeä. Ener-
giamittarit lainattavissa kirjastossa.  
 

4. MUUT ASIAT: 
 

- Keskusteltiin hyvinvointialueen tulosta. Infotilaisuus tulossa marraskuussa. Uutiskirje ti-
lattavissa hyvinvointialueen nettisivuilta. 

- Neuvoston toimintasuunnitelmassa mainitut teemaillat siirretään keväälle.  
- Vanhusten vuokra-asuntohakemukset sähköiseen muotoon, jotta kotisivulta muualla 

asuvat omaiset/läheiset voisivat laittaa haun päälle tai joku voisi tulostaa netittömälle van-
hukselle hakupaperit. Vanhusten kohdalla saattaa tulla kiire, jos esim. sairaalasta kotiutuva 
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ei kykene palaamaan entiseen asuntoonsa ja sairaalasta joutuu terveyskeskukseen tai kun-
toutusosastolle (Jalmari, Linnunlaulu) määräajaksi. Muutenkin kunnanvirastossa asioiminen 
hankalampaa kuin ennen viranhaltijoiden etätöiden tms. takia ja pitäisi sopia tapaamisai-
koja tai postituksia. Asuntoja on kolmessa eri paikassa ja etenkin 7-talo on monelle on-
gelmallinen, jos vielä kykenee kaupassa käymään ja asioita hoitelemaan, jolloin Höröläntie 
olisi mieluisin paikka. 7-talohan on nimenomaan esteettömyyden takia ihanteellinen apu-
välineitä tai enemmän apua tarvitseville. 

- Kelan invataksiongelma jatkuu, kun Orimattilan terveyskeskuksesta paluukyydin odotta-
minen saattaa kestää jopa 3 tuntia - ko. taksit ajavat muita kyytejä samaan aikaan, joten 
selkeää priorisointia tai haluttomuutta. Toivottavasti suuntamuutos Porvoo-Helsinki edes-
auttaa kyytien saamisessa.  

- Väinölän palvelutalossa asukashuoneita siivotaan (hoitomaksuun sisältyen) vain kerran 
kuussa. Jos haluaa useammin niin maksettava 25 €/kerta. Korona ym. tarttuvat tauditkin 
huomioiden luulisi siivouksen edelleen olevan tärkeää huomioida. Muistisairaat asukkaat 
hortoilevat muiden huoneissa, toiset liikkuvat asukkaat sotkevat enemmän kuin vuodepoti-
laat ja huoneessa syövä sotkee enemmän kuin salissa aterioivat. Tästä oli kirjoitettu Ori-
mattilan Sanomissa Erkkilän ja Marttilankin kohdalla, joten sama pätee muitakin PHHYKY:n 
palvelutaloja eri kunnissa. 

- Kun järjestetään tapahtumia, tilaisuuksia, joihin myös ikäihmisiä odotettavissa ja edelly-
tetään kenkien riisumista, niin pitäisi löytyä pitkävartinen jämäkkä kenkälusikkakin, jos ei 
apua kenkäsuojien laitossa ole saatavilla. 

 
5. SEURAAVA KOKOUS. Seuraavan kokouksen aikataulu katsotaan puheenjohtajan ja sih-

teerin kanssa.  
 

 
  


