PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 2/2019
Aika: 29.1.2019 klo 10.15–12.25
Paikka: Ohjaamo, kaupungintalo

Läsnä:

Malmlund Sirkka-Liisa
Brander Kristina
Agge Regina
Karlsson Ritva
Karlsson Stig
Nymalm Elisabeth
Palmu Karl-Johan
Söderholm Hilkka
Törnqvist Erik
Wahtera Rainer
Knuts Åsa

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

Lindqvist Yngve

jäsen

§ 13

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

§ 14

Kokouksen laillisuus ja koolle kutsuminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 15

Muistiluotsi Outi Korpelainen ja hankekoordinaattori Marina Grunér Varsinais-Suomen
muistiyhdistys ry:stä kertovat yhdistyksen toiminnasta.
Vanhusneuvosto merkitsi informaation tiedoksi. Kokouksessa jaettiin esitteitä. Lisää tietoa ja
yhteystiedot saa sivustolta www.muistiturku.fi.

§ 16

Vanhustyön päällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki informoi vanhustenhuollosta.
Vanhustyön päällikölle oli tullut este eikä hän voinut osallistua, mutta hän lupasi tulla
seuraavaan kokoukseen.

§ 17

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin. Kohdassa "Muut asiat" otettiin keskustelun aiheeksi
tv-kanavat. Ainakin Malmkullassa voi katsoa Ruotsin kanavia. Rainer Wahtera lupasi selvittää
asian.

§ 18

Kunta-alueiden terveiset
Regina Agge ja Ritva Karlsson ovat vierailleet Seniorituvalla. Asiakkaat siellä olivat erittäin
tyytyväisiä toimintaan. Henkilöstö toivoo avustusta kulttuuritoimintaan, ja vanhusneuvosto
kehottaa hakemaan sitä. Sirkka-Liisa Malmlund ja Hilkka Söderholm ovat vierailleet
Malmkullassa, jossa osastonhoitaja muun muassa piti heille esittelykierroksen osastolla. Rainer
Wahtera on vieraillut Koivukodossa ja Folkhälsan-talolla. Myös Erik Törnqvist on vieraillut
Folkhälsan-talolla. Vanhusneuvosto on saanut Elisabeth Nymalmin välityksellä kutsun
Sateenkaareen. Useissa palveluasumisen yksiköissä on tullut esille, että kelpoisuusehdot
täyttävästä henkilöstöstä on pulaa.

§ 19

Muut asiat
Rainer Wahtera on saanut luvan hankkia lukot ehdotuslaatikoihin, joista sellaiset puuttuvat.
Vanhusneuvosto lähetti edellisen kokouksen jälkeen sivistysosastolle kirjelmän kutsutaksin
tarpeesta Norrskatassa. Kutsutaksi on nyt järjestetty.
Vanhusneuvosto on saanut vt. sosiaali- ja terveysjohtajalta Miia Lindströmiltä kirjallisen
vastauksen kirjelmään Malmkullan yhden osaston sulkemisesta.
Koska vanhustyön päällikkö ei voinut osallistua tämänpäiväiseen kokoukseen, neuvosto päätti
laatia ja lähettää hänelle kirjelmän 8.1.2019 pidetyn kokouksen §:ssä 7 käsitellystä aiheesta:
Miten vanhukset saisivat apua nuorilta.
Vanhusneuvosto keskusteli vanhuspoliittisesta ohjelmasta. Neuvosto päätti jatkaa keskustelua
vanhustyön päällikön kanssa seuraavassa kokouksessa.
Recycle IT UF -tiimi hakee avustusta toimintaansa. Tiimi koostuu viidestä tytöstä, jotka ovat
osallistuneet ruotsinkielisen lukion (PSG) kurssille ja ovat nyt koulutettuja senioreiden ITohjaajia. He ovat perustaneet NY-yrityksen, jossa he tarjoavat ilmaista IT-ohjausta senioreille.
Vanhusneuvosto ehdotti noin vuosi sitten laatimassaan kirjelmässä, että kaupunki palkkaisi
vanhuksille IT-ohjaajan. Koska Paraisten kaupungilla ei ole varaa palkata uutta IT-ohjaajaa,
neuvosto toivoo, että kaupunki sen sijaan tukisi nuorten yritystä rahallisesti niin, että toiminta
voisi jatkua pidemmän aikaa.
Kaupungintalolla järjestetään Ikinä-messut 7.3. Tapahtumassa on edustettuna osa kaupungin
sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä. Osa vanhusneuvoston jäsenistä osallistuu messuille ja
jakaa tietoa vanhusneuvoston toiminnasta.
Paraisten päivät 7.–8.6. – pitäisikö vanhusneuvoston osallistua vai ei? Osallistumisesta
keskustellaan seuraavassa kokouksessa.
Lokakuussa vietetään Vanhustenviikkoa. Vanhuksille on viime vuosina järjestetty varsin niukasti
ohjelmaa. Asiasta keskustellaan vanhustyön päällikön kanssa seuraavassa kokouksessa.
Neuvoston jäseniä kehotetaan esittämään omia ohjelmaideoita.
Kokouksen jälkeen Paraisten Kuulutusten toimittaja Mikael Heinrichs haastattelee
vanhusneuvostoa lehtijuttua varten (julkaisupäivä 31.1.2019).

§ 20

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 2.4.2019 klo 10.15 Skanssissa.

Parainen 29.1.2019

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
puheenjohtaja

____________________
Åsa Knuts
sihteeri

