MUISTIO
Virtain ja Ruoveden vanhusneuvostojen yhteinen kokous
Palvelutalo Honkala, Hulda
Kokous 13.4.2016, klo: 16.30 – 18.30
Ruoveden vn:n läsnäolevat edustajat:
Havanka Pentti
Ikkala Timo, pj
Kujanpää Jouko
Lehtonen Salme
Mäkinen Pauli
Soranummi Yrjö
Syrjänen Raija
Särkkä Yrjö
Sihteeri Laurila Paula
Virtain vn:n edustajat:
Riitta Kammonen, pj
Helena Pesu, siht.
Irja Aho, jäsen
Tauno Vuorenmaa, jäsen
Juhani Muuriaisniemi, jäsen
Jussi Helin, jäsen
Matti Lahtinen, varajäsen
1. Kokouksen avaus – puheenjohtaja Timo Ikkala
2. Vieraana Virtain vanhusneuvoston edustajia – yhteinen esittelykierros
3. Palvelujohtaja Jaana Männikkö Keiturin Sotesta kertoi kuulumisia
- Keiturin Soten luvat saatu 1.3.2016, jolloin toiminta alkoi
- työterveyshuolto ja hammashuolto vielä kaupungin toimintaa
- perustyö ja perustehtävä säilyy – ei muutu
- haussa 3 esimiestä – valinnat tällä viikolla
- tavoitteena kehittää Virrat- Ruovesi yhteistoiminta- alueen yhteistyötä: poistaa
päällekkäisyyksiä ja toimia kustannustehokkaasti
- haasteena lääkäripula kuten hoitajapulakin ( eläköitymiset, äitiyslomat, hoitovapaat,
työpaikanvaihdokset jne. )

- lääkärien tehtäviä siirretty Ruovedeltä myös Virroille, Attendolla ei ole ollut
riittävästi resursseja ( lääketieteen kandidaatit vielä koulussa ), lääkärit eivät hakeudu
maaseudulle töihin
- 1.6.2016 Attendolta luvattu Ruovedelle 3. lääkäri ( toimet tulossa auki uudelleen )
- Virroilla 6 lääkärin tointa, Ruovedellä 3 lääkärin tointa
- hoidon tarpeen arviointi tehdään, ennen kuin pääsee hoitoon
- yhteisiä esimiestapaamisia tiivistetty
- perusturvalautakunta on edelleen järjestämisvastuussa < > Keiturin Sote Oy tuottaa
tilattuja palveluita
- Keiturin Sote Oy täysin kunnan omistama: kunnallinen yhtiö pysyy kunnalla
- palvelujohtajalla ( Jaana Männikkö ) on osallistumisoikeus perusturvalautakuntaan
tuottajan edustajana
- Ruovedelle palkattu 2 hammaslääkäriä, aloittavat 18.4.2016
- Ruovedelle haetaan suuhygienistiä
- kysymys kuntouttavasta työtoiminnasta: yhtiöllä ei ole lupaa tuottaa kuntouttavaa
työtoimintaa, vaan se on kunnan tehtävä. Kunta toimii tilaajana asiakkaalle. Asia
tulossa käsittelyyn
- Keiturin Sote Oy:ltä toivotaan säännöllistä tiedotusta, jotta vältytään turhilta
epäluuloilta ja juoruilta ja vääriltä tiedoilta
4. Palvelutalo Honkalan esittelyä – johtaja Tuija Järvinen
- Sote on vuokralla Honkalassa ( esim. muistisairaiden asumispalveluyksikkö
Majakka ja kehitysvammasiten asumispalveluyksikkö Kaukokoti )
- keskuteltiin jälleen Honkalan uima- altaan käytöstä ja tarpeellisuudesta: altaan
toiminta on ollut tappiollista, eikä sitä pystytä korvaamaan muilla tuotoilla
5. Muita asioita
Virtain vanhusneuvosto 26.5.2016
- päätettiin tehdä yhteinen – Virrat- Ruovesi - vetoomus kaupungille
VOIMAA VANHUUTEEN – KUNTAKUTSU 2016 3- vuotiseen
kehittämishankkeeseen , Virtain vn. Puheenjohtaja Riitta Kammonen ja

Ruoveden vn. Puheenjohtaja Timo Ikkala hoitavat asian.
Postinkanto- ongelma
- postin kantamisessa ollut ongelmaa resurssipulan vuoksi
- posti tullut klo: 15.30 – 19.00, joskus ei ollenkaan
- lakisääteisesti pitäisi toimittaa klo:16.00 mennessä
- useammat turhat käynnit postilaatikola käyvät raskaaksi yli 80- vuotiaille
- Timo Ikkala lupasi selvittää asiaa
Keskustelua lääkärivajauksesta
- keskustelussa vanhusneuvosto toi esille syvän huolensa lääkärivajauksesta
verrattuna perusturvalautakunnan tilauksen mukaiseen tilaanteeseen
6. Kokouksen päättäminen

Timo Ikkala, Ruoveden vanhusneuvoston puheenjohtaja
Riitta Kammonen, Virtain vanhusneuvoston puheenjohtaja
______________________________
Paula Laurila, Ruoveden vanhusneuvoston sihteeri

