PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 4/2018
Aika: 11.9.2018 klo 10.00–12.10
Paikka: Ohjaamo, kaupungintalo

Läsnä:

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen läsnä klo 10.45–12.10
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

Karlsson Ritva
Nymalm Elisabeth

jäsen
jäsen

§ 30

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

§ 31

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

§ 32

Palveluohjaaja Arja Santapukki kertoo KomPAssi-hankkeesta
Vanhusneuvosto merkitsi informaation tiedoksi.

§ 33

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin. Yhdessä Kemiönsaaren vanhusneuvoston kanssa
pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin myös.

§ 34

Kahden edustajan valitseminen Helsingissä Marina Congress Centerissä 7.11. järjestettävään
Vanhusneuvostopäivään sekä Helsingissä 27.9. järjestettävään ”Ikäystävällisten asuinalueiden
kehittäminen” -seminaariin
Sirkka-Liisa Malmlund ja Ritva Karlsson saattavat osallistua Vanhusneuvostopäivään 7.11.
Kukaan ei osallistu 27.9. järjestettävään seminaariin. Sirkka-Liisa Malmlund ja Hilkka Söderholm

osallistuvat KomPAssin tulevia verkkosivuja koskevaan tilaisuuteen, joka pidetään Raisiossa
11.10.

§ 35

Keskustelu Paraisten Keskuspuiston kehittämisestä
Joitakin Keskuspuistoa koskevia ajatuksia, jotka on lähetetty myös kaupunginpuutarhurin
sijaiselle Daniel Falckille:
- Pitäisi rakentaa lava, jossa erilaiset ryhmät tai yksittäiset ihmiset voisivat esiintyä. Tärkeintä
olisi, että puistossa tapahtuisi joka viikko jotain, vaikka tiettynä viikonpäivänä. Ohjelmaa
voitaisiin järjestää lapsille, nuorille tai vanhuksille. Puisto voisi olla paikka, jossa erilaiset taidot
voisivat päästä esiin.
- Yhteislaulua vaikka joka viikko samojen tai eri vetäjien johdolla.
- Pitäisi pitää huoli siitä, että kaupungin rakennussuunnitelmat eivät veisi liian suurta osaa
puistosta.
- Tarpeeksi penkkejä ja pöytiä niin, että puistoon voi tulla piknikille (vanhukset eivät voi istua
ruohikolla).

§ 36

Muut asiat
Yngve Lindqvist on valittu uudeksi jäseneksi Per Nymalmin tilalle.
Osa jäsenistä osallistui 15.8. uuden Lilla Ro -hoivakodin vihkimistilaisuuteen.
Vanhusneuvosto on kirjoittanut listan tärkeistä kysymyksistä, jotka tulisi ottaa esille
haastateltaessa vanhustyön päällikön virkaa hakevia (liite). -> Camilla Bergman-Kärpijoki on
valittu vanhustyön päälliköksi.
Kaupungilla on uusi hallintosääntö, joka tuli voimaan 1.8. Se on luettavissa netissä ja se jaetaan
jäsenille seuraavassa kokouksessa.
Puheenjohtaja kertoi tapaamisestaan toimialapäällikkö Monica Avellanin kanssa.
Eri puolille Tennbytä on sijoitettu lisää penkkejä!
Vanhusneuvoston jäsenten pitää alueittain muistaa ilmoittaa yhdistyksilleen ja vanhainkoteihin,
mitä neuvosto on tehnyt ja päättänyt. Jokaisen kokouksen lopussa pidämme kysymyskierroksen
kuullaksemme, mitä eri kunnanosissa on tapahtunut.
Jotkut ehdotuslaatikoista ovat lukossa emmekä tiedä, missä niiden avaimet ovat. Sihteeri lupasi
tarkistaa asian aikaisemmalta sihteeriltä Katja Koivulta. Sihteeri ilmoitti, ettei Katja Koivulla ole
tietoa avaimista.
Yngve Lindqvist otti esille kysymyksen siitä, miksei Paraisille tullut ambulanssi voinut kuljettaa
potilasta Nauvosta Tyksiin. Ambulanssin henkilökunta arvioi potilaan terveydentilan saavuttuaan
paikalle ja kutsui Kela-taksin, ja ambulanssi lähti tyhjänä takaisin.

-> Ambulanssit eivät saa kuljettaa ihmisiä, jotka eivät ole kiireellisessä ambulanssikuljetuksen
tarpeessa, sillä matkan aikana voi tulla uusi hälytys kiireellisestä kuljetuksesta, ja silloin
ambulanssi on varattu.
Yngve Lindqvist esitti myös kysymyksen siitä, miksi viikonlopun aikana saaristossa sijaitsevassa
palvelutalossa kuolleen potilaan täytyy maata huoneessaan kaksi vuorokautta ennen
poiskuljetusta.
-> Ensi kokoukseen selvitetään, miten asiassa menetellään.
Stig Karlsson otti esille R-kioskin ympäristön liikennejärjestelyjä koskevan ongelman. Lautakunta
kirjoittaa kirjelmän kaupungin tekniselle päällikölle Ted Bergmanille.
Kirjelmän avulla vanhusneuvosto haluaa kiinnittää kaupungin teknisten viranhaltijoiden
huomion siihen, että monista kaupungin palvelutaloista ja laitoksista puuttuu ilmastointi.
Karl-Johan Palmu ilmoitti, että Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär on yhdessä kaupungin
kanssa rakentanut valaistun helikopterinlaskeutumispaikan. Hän haluaa kiittää kaupunkia
hyvästä yhteistyöstä.

§ 37

Seuraava kokous
Vammaisneuvoston kanssa suunnitellaan pidettäväksi yhteinen kokous loka-marraskuussa.

Parainen 11.9.2018

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
puheenjohtaja

____________________
Åsa Knuts
sihteeri

