PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 1/2018
Aika: 23.1.2018 klo 10.00–12.15
Paikka: Ohjaamo, kaupungintalo

Läsnä:

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

puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

Karlsson John-Gustav
Palmu Karl-Johan

jäsen
jäsen

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

2.

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

3.

Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto koostuu seuraavista jäsenistä: puheenjohtaja Sirkka-Liisa Malmlund (Pargas
svenska pensionärer rf), varapuheenjohtaja Kristina Brander (Pensionärsföreningen i Iniö rf),
Regina Agge (Kårkulla seniorer rf), John-Gustav Karlsson (Pargas krigsveteraner rf – Paraisten
sotaveteraanit ry), Ritva Karlsson (Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry), Elisabeth Nymalm (Korpo
pensionärer rf), Per Nymalm (Pensionärsföreningen Festingarna i Nagu rf), Karl-Johan Palmu
(Pensionärsföreningen i Houtskär rf), Hilkka Söderholm (Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry), Erik
Törnqvist (Pargas krigsveteraner rf – Paraisten sotaveteraanit ry), Rainer Wahtera (Pargas
svenska pensionärer rf). Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Åsa Knuts.
Neuvoston tehtävät:
1. Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön

hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
2. Toimia asiantuntijaelimenä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja
kaupungin muille toimielimille. Vanhusneuvostoa on kuultava ikääntyneen väestön kannalta
erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.
Kokousten lukumäärä
Tänä vuonna suunnitellaan pidettävän kuusi kokousta.
Palkkiot ja korvaukset
80 euroa sellaista kokousta kohden, josta on pidetty pöytäkirjaa. Jos kokous kestää yli kolme
tuntia, peruspalkkiota korotetaan 50 prosentilla. Jos jäsenen yksisuuntainen matka kestää yli 1,5
tuntia, peruspalkkiota korotetaan 50 prosentilla. Vuonna 2018 kilometrikorvaus on 42
senttiä/km ja mukana seuraavasta henkilöstä lisäksi +3 senttiä/km.
Kokouskutsu
Kokouskutsu lähetetään kirjeitse viisi päivää ennen kokousta.
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Eri toimielimille annettavat lausunnot
tarkastetaan välittömästi.
4.

Neuvoston toiminta vuonna 2018
Toimintasuunnitelma käytiin läpi kokouksessa.

5.

Yhteistyö vammaisneuvoston kanssa
Yhteinen kokous vammaisneuvoston kanssa ehdotetaan pidettävän syksyllä.

6.

Paraisten kaupungin strategia 2018–2022
Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupungin strategiasta lausuntoa kaupungin eri toimielimiltä.
Vanhusneuvosto kirjoitti lausunnon kokouksen aikana. Liite.

7.

Muut asiat
- Vanhusneuvoston jäsen Rainer Wahtera osallistui Koivukodossa järjestettyyn Suomen 100vuotisjuhlaan.
- Seuraavassa Nyttissä (ilmestyy 1.3.) julkaistaan faktaruutu, jossa kerrotaan vanhusneuvoston
jäsenten nimet ja että vanhusneuvostoon saa mieluusti ottaa yhteyttä kaupungin vanhusväestöä
koskevissa asioissa. Sihteeri hoitaa asian.
- Paraisten kaupungin tiedotuslehti Nytt. Nyttistä keskusteltaessa kävi ilmi, että monilla on
vaikeuksia lukea sinisellä pohjalla olevia ilmoituksia/artikkeleita. Vanhusneuvosto toivookin, että
sinisestä väristä luovuttaisiin kokonaan. Vanhusneuvosto ottaa yhteyttä Anne-Maarit Itäseen.
- Valtakunnalliset vanhus- ja vammaisjärjestöt ovat lähettäneet vanhus- ja vammaisneuvostoille
kyselyn niiden toivomasta koulutuksesta. Kyselyssä tiedustellaan neuvoston jäsenten
koulutustarpeita liittyen rakennetun ympäristön ja palveluiden saavutettavuuteen ja

esteettömyyteen sekä viestinnän saavutettavuuteen. Sihteeri ilmoittaa vanhusneuvoston
toiveet järjestöille.
- Seuraavaan, maaliskuun lopussa pidettävään kokoukseen suunnitellaan kutsuttavan
kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin.
Parainen 23.1.2018

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
Puheenjohtaja

____________________
Åsa Knuts
Sihteeri

