8.9.2016

VIRRAT VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Muistio
Aika: 8.9.2016 klo 16:30-> 18:10
Paikka: Sipiläntie, Virrat
Läsnä:

Riitta Kammonen, puheenjohtaja
Aho Irja
Vierikko Kari
Muuriaisniemi Juhani
Vuorenmaa Tauno
Kalliomäki Eila
Helin Jussi
Ylä-Nojonen Arja
Vuori Antti klo 16.30-17.30
Simonen Hanna-Leena klo 16.30-16.50
Pesu Helena, siht

Poissa:

Maijala Anu

1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat.
Puheenjohtaja Riitta Kammonen avasi kokouksen ja totesi että kokous on päätösvaltainen.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille puhelimitse tai sähköpostilla.

2. Luettiine dellisen kokouksen muistio Kokousmuistiot on sovittu laitettavaksi kunnan nettisivuille
kaikkien luettavaksi.

3.

Kotihoidon vastaava hoitja Simonen kertoi Virroille ja Ruovedelle perustettavasta ikäihmisten
perhehoidon toiminnasta. T ämän on tarkoitus vahvistaa ikäihmsiten kodinomaista hoitoa.
Perhehoito voi toimia joko pysyväisluonteiseti tai esim. omaishoitajien vapaan mahdollistajana.
Toimintaa koordinoi Tampereen kaupunki ja ikäihmistne eprhehoito sijoitetaan organisatorisesti jo
toimivan kehitysvammaisille tarkoitetun perhehoidon yhteyteen. Tampereen kaupunki rekrytoi
toimintaan osalllistuviin kehyskuntiinsa hoitajat ja antaa alkukukoulutuksen sekä tarjoaa
tukihoitajan palvelut. Toiminnan on tarkoitus alkaa 2017 alusta.
Lisäksi Simonen kertoi kotihoidon uudesta toiminnasta, mobiili. Mobiili tarkoittaa hoitajan mukana
kulkevaa päätelaitetta, koooltaa vastaa suunnilleen älypuhelinta. Laitteen kautta hoitaja saa

ajantasaiset tiedot käyntilistoista, mahdollisista muutoksista asiakkuuksista ja voi tähän laitteeseen
myös kirjata hoitotietoja sekä tarkistaa esim.laboratoriotuloksia. Todettiin että kotihoidon
kehittäminen on tärkeää ja uusien teknologisten ratakaisujen käyttö mahdollistaa myös henkilösötn
tehokkaan resurssoinnin.
4. Antti Vuori kertoi esteettömyyskartoituksesta, joka on vielä keskeneräinen. Tähän mennessä tehdyn
selvityksen perusteella Vuori oli todennut esiin nousseen erit. Asiakkaan kohteluun liittyvät palvelut,
erityisesti vammaisten palvelujen saanti koettiin ongelmalliseksi. Lisäksi ¾ asiakkaista koki fyysisisä
esteitä palvelujen saannissa (esim. pyörätuolilla liikkuminen ei onnistunut).
Todettiin että vanhusneuvosto esittää kantanaan Vuoren työsuhteen jatkamista siten, että kartoitus
saatetaan valmiiksi. Puheenjohtaja laatii esityksen seuraavaan perusturvalautakuntaan.
5. Voimaa vanhuuteen- hakemus haettavissa uudelleen ensi vuonna.
6. Mielellään vanha- seminaari 1.11. Helsingissä, tämä on kutsuvierasseminaari, johon toivottiin
vanhusneuvoston osallistumista.
7. Vanhusten viikko 3.10-9.10 teemana ” Uutta oppimaan” - kirjastossa järjestetään ohjelmaa, mm.
netin käytössä, verenpaineen mittaus ym. Tästä tiedotusta paikallislehdessä ja mahd. Nettisivuilla.
8. Vuorenmaa laatinut toimintaohje-ehdotuksen vanhusneuvoston sisäisistä käytännöistä. Asiaan
palataan ensi kerralla.
9. Seuraava kokous 27.10. 2016 klo 16.30 , Sipiläntie, kutsuttuna Avopalveluiden esimies Päivi
Virtanen, joka kertoo lääkäreiden vastaanoton remontista ja nkytilasta

Riitta Kammonen

Helena Pesu

Puheenjohtaja

vs. Vanhustyönjohtaja, sihteeri

jakelu: osallistujat

