VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 5/2016

VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

27. päivänä Lokakuuta 2016 klo 16.30 -17.50

Paikka:

Sipiläntie, Virrat, Päivätoiminta

Paikalla:
Riitta Kammonen, puh.joht.
Tauno Vuorenmaa
Kari Vierikko
Juhani Muuriaisniemi
Marika Lehtimäki
Saila Niskanen
1§

Virtain Sotaveteraanit.ry
Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry
Virtain Eläkkeen saajat ry
Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osaston ry
ts. vanhustyön esimies, sihteeri sij.
palvelu esimies, paikalla 16.30-17.25

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Riitta Kammonen avasi kokouksen klo 16.30 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi kokoukseen

2§

Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Läsnäolijat on kirjattu ylös ja kokous on todettu päätösvaltaiseksi.

3§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja luettu kokouksen aluksi. Vanhusneuvostolla ei huomautettavaa pöytäkirjan
sisällöstä. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat allekirjoittaneet edellisen kokouksen
pöytäkirjan. Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin nettisivuilla
vanhusneuvoston tietojen yhteydessä.

4§

Toivotetaan tervetulleeksi uutena/vanhana sihteerinä aloittava Marika Lehtimäki
-

5§

ts. vanhustyön esimies Marika Lehtimäki sijaistaa vanhusneuvoston sihteeriä
Helena Pesua hänen toimiessaan palvelujohtajan tehtävissä toistaiseksi

Saila Niskanen esittäytyy vanhusneuvostolle ja kertoo tk:n poliklinikan avoterveyden
asioista
-

-

Saila Niskanen toimii palvelu esimiehenä ehkäisevissä - ja sosiaalipalveluissa
sekä terveyskeskuksen poliklinikalla
Poliklinikan kiireettömään ja kiireelliseen puhelinvastaanottoon on tulossa puhelin
uudistus. Uudistuksen myötä kiireettömään ajanvaraukseen soitettaessa puhelu
ohjautuu vastaajaan jos hoitaja ei ehdi heti ottamaan puhelua vastaan. Vastaaja
kehoittaa painamaan numeroa 1 jos soittaja toivoo että hänelle soitetaan takaisin,
muutoin soittaja jää jonoon odottamaan. Takaisin soitto tapahtuu saman päivän
aikana. Kiireellisessä ajanvarauksessa puhelut ohjautuvat joko Virroille tai
Ruovedelle riippuen siitä kummassa paikassa on enemmän aikaa.
Puhelin uudistuksen myötä puhelinnumero kiireelliseen vastaanottoon muuttuu.
Uudistuksesta ilmoitetaan paikallislehdessä sekä Keiturin soten nettinsivuilla.
Terveyskeskuksen poliklinikalla aloitetaan remontti vielä tämän syksyn aikana.
Remontin myötä neuvolan vastaanotto siirtyy mielenterveystoimiston tiloihin ja

-

6§

vastaavasti mielenterveystoimisto siirtyy Pääskyntielle virastotalon 3. kerrokseen.
Työterveyden vastaanotto muuttaa myös Pääskyntielle samaan kerrokseen
mielenterveystoimiston kanssa. Laboratorio sekä poliklinikka pysyvät omilla
paikoillaan mutta remontti saattaa aiheuttaa pientä häiriötä poliklinikan
toiminnassa
Maksuttomat infulenssa rokotteet pistetään aikuisneuvolassa ilman ajanvarausta
torstaisin 10.-24.11.2016 klo 8-16. Tästäkin tarkempi aikataulutus
paikallislehdessä.

Maakunnalliseen vanhusneuvostotilaisuuteen osallistujien kuulumiset
-

Paikalla ei ketään osallistujia

7§

Uusien vanhusten palvelukotien kuulumiset(Attendo ja Vihriälä)
- Vihriälän ryhmäkodin rakennustyöt aloitettu ja perustusten tekemiseen liittyvät
kallion louhinnat lähes valmiina. Suulliset aikataulut on saatu valmiiksi ja niiden
mukaan yksikkö pitäisi olla valmiina loppusyksystä 2017
- Attendon ryhmäkodin rakentaminen hyvässä vauhdissa. Oletettu valmistuminen
keväällä 2017

8§

Muut asiat
- Antti Vuoren työsuhdetta jatkettu 31.3.2017 saakka esteettömyys kartoituksen
loppuun saattamiseksi.
- Vanhusneuvosto on tehnyt sivistystoimelle esityksen ikäihmisten liikuntapassista.
Vanhusneuvosto ei ole saanut sivistystoimelta vastausta tekemäänsä esitykseen,
joten vanhusneuvosto tekee kyselyn sivistystoimelle liikuntapassista kevään 2017
ensimmäisessä kokouksessa.
- käsiteltiin (viite: ed.kok. 8 §) ja hyväksyttiin vanhusneuvostolle sisäinen
toimintaohje; liite.

9§

Seuraava kokous
Seuraava kokous 1.12.2016 klo 16,Sipiläntie, päivätoiminnantilat

10§

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17.50

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Riitta Kammonen
puheenjohtaja

Marika Lehtimäki
sihteeri sij.

