PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 3/2018
Aika: 22.5.2018 klo 10.00–13.30
Paikka: Ohjaamo, kaupungintalo

Läsnä: Malmlund Sirkka-Liisa
Brander Kristina
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
läsnä klo 10.00–13.15
jäsen
sihteeri

Poissa: Agge Regina

jäsen

§ 18

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

§ 19

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

§ 20

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 21

Vanhustyön päällikkö Gun Sirén informoi vanhustenhuollosta.
Vanhusneuvosto merkitsi informaation tiedoksi.

§ 22

KomPAssi, Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke
Asia palautettiin seuraavaan kokoukseen. Yritämme saada kokoukseen jonkun asiantuntijan
esittelemään hanketta meille.

§ 23

Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén informoi sote- ja maakuntauudistuksesta.
Kaupunginjohtaja oli estynyt osallistumasta kokoukseen ja hänen sijastaan sote- ja
maakuntauudistuksesta informoi neuvostolle sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist.

§ 24

Paraisten keskustan yleiskaava
Voimassa oleva keskustaseudun osayleiskaava vahvistettiin vuonna 1995 ja nyt on tarkoitus
kokeilla uutta tapaa tehdä yleiskaavatyötä alati jatkuvana prosessina, joka etenee neljän vuoden
sykleissä valtuustokausittain. Vanhusneuvostolla ei tässä vaiheessa ole mitään lisättävää,
seuraamme asian kehittymistä.

§ 25

Kemiönsaaren vanhus- ja vammaisneuvosto on kutsunut Paraisten vanhusneuvoston
yhteiseen tapaamiseen Labbnäsin lomakotiin 5.6. klo 11.30.
Kemiönsaaren neuvosto on pyytänyt ehdotuksia keskustelunaiheiksi:
Kemiönsaaren neuvoston ehdotukset:
Ruoan laatu Paraisten vanhustenhuollossa (Arkea). Kokemukset yksityistämisestä.
Uutta Paraisten vanhustenhuollossa, mitä Paraisilla ajatellaan kunnallisen
vanhustenhuoltotoiminnan (asumisyksiköiden) myynnistä.
Paraisten vanhusneuvoston ehdotukset:
Kuljetuspalvelu, miten se toimii Kemiönsaaressa
Kiinteistöjen myynti

§ 26

Vanhusneuvoston esite
Vanhusneuvosto päätti, ettei se tee omaa esitettä, vaan julkaisee sen sijaan joka toisessa Nytiin
numerossa inforuudun jäsenten nimillä varustettuna. Vanhusneuvoston jäsenten nimet ovat
myös kaupungin kotisivuilla.

§ 27

Muut asiat
Stig R. Karlsson on valittu uudeksi jäseneksi John-Gustav Karlssonin tilalle.
Per Nymalm on anonut vapautusta jäsenyydestä.
Vanhusneuvostolla on ehdotusten jättölaatikot seuraavissa paikoissa: Aftonro, Koivukoto,
vuodeosasto, Grannas, Fridhem, Malmkulla, Sateenkaari ja Senioritupa. Kuka tahansa saa jättää
niihin ehdotuksia asioista, joita haluaa vanhusneuvoston käsittelevän. Laatikon vieressä on
kansio, johon pannaan neuvoston tarkistetut pöytäkirjat. Sihteeri hoitaa pöytäkirjojen jakelun
kansioihin.
Puheenjohtaja on saanut puheluita siitä, että Tennbyssä saisi olla vanhuksille enemmän
penkkejä levähdystaukoja varten. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä viheryksikköön.

§ 28

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 11.9.2018 klo 10.00 Ohjaamossa.

§ 29

Lisäasia: Lausunto Paraisten kaupungin toimintasuunnitelmasta
Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Paraisten kaupungin toimintasuunnitelmasta.
Neuvosto kävi toimintasuunnitelman läpi ja kirjoittaa kaupunginhallitukselle lausunnon (liite).
Parainen 22.5.2018

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
puheenjohtaja

____________________
Åsa Knuts
sihteeri

