PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 4/2018
Tid: 11.9.2018 kl. 10.00 – 12.10
Plats: Styrhytten, stadshuset

Närvarande:

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

ordförande
viceordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
närvarande kl.10.45-12.10
medlem
medlem
sekreterare

Frånvarande:

Karlsson Ritva
Nymalm Elisabeth

medlem
medlem

§ 30

Öppnande av mötet
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.00

§ 31

Mötets laglighet och sammankallande
Ordföranden konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 32

Servicehandledare Arja Santapukki informerar om KomPAssi-projektet.
Äldrerådet tog del av informationen.

§ 33

Justering av protokollet från senaste möte
Protokollet från senaste möte justerades, även protokollet från det gemensamma mötet med
Kimitoöns äldreråd godkändes.

§ 34

Val av två representanter till Äldrerådsdagen 7.11 på Marina Congress center i Helsingfors
samt till seminariet ”ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen” som hålls i Helsingfors 27.9.
Sirkka-Liisa Malmlund och Ritva Karlsson deltar eventuellt i Äldrerådsdagen 7.11. Ingen deltar i
seminariet 27.9. Sirkka-Liisa Malmlund och Hilkka Söderholm kommer att delta i ett möte
angående KomPAssis kommande nätsidor, mötet hålls i Reso 11.10.

§ 35.

Diskussion om utvecklingen av Centralparken i Pargas.
Några tankar angående centralparken, dessa även skickade till vik. stadsträdgårdsmästare Daniel
Falck:
- det borde byggas en scen var olika grupper eller enskilda personer kan uppträda. Det
viktigaste skulle vara att det skulle hända något i parken varje vecka fast en bestämd veckodag.
Det kan vara program för barn, unga eller för äldre personer. Det kunde vara en plats var olika
förmågor kan komma fram.
- allsång fast varje vecka med samma eller olika dragare.
- man borde se till att stadens byggplaner inte tar för stor del av parken.
- tillräckligt med bänkar och bord så man kan komma på picknick (de gamla kan inte sitta på
gräsmattan).

§ 36

Övriga ärenden
Yngve Lindqvist har valts till ny medlem i stället för Per Nymalm.
Några medlemmar besökte 15.8 invigningen av nybyggda servicehemmet Lilla Ro.
Äldrerådet har skrivit en lista på viktiga frågor som borde tas upp vid intervjuerna av sökandena
till tjänsten som äldreomsorgschef (bilaga). -> Camilla Bergman-Kärpijoki har valts till
äldreomsorgschef.
Staden har en ny förvaltningsstadga som trädde i kraft 1.8, finns på nätet samt delas ut på nästa
möte.
Ordföranden informerade om sitt möte med sektorchef Monica Avellan.
Flere bänkar har satts ut på olika ställen i Tennby!
Medlemmarna i äldrerådet skall komma ihåg att områdesvis meddela sina föreningar samt
kontakta åldringshemmen för att berätta om vad rådet gjort och beslutat. I slutet av varje möte
kommer vi att ha en frågerunda och höra vad som hänt i de olika kommundelarna.
Några av förslagspostlådorna är låsta och vi vet inte var dessa nycklar finns. Sekreteraren lovade
kolla med tidigare sekreteraren Katja Koivu. Sekreteraren meddelade att Katja Koivu inte har
någon kännedom om nycklarna.
Yngve Lindqvist tog upp frågan varför ambulansen som kom från Pargas inte kunde skjutsa en
patient från Nagu till ÅUCS. När ambulanspersonalen anlände bedömde de patientens tillstånd
och kallade i stället på en Fpa-taxi och ambulansen åkte ”tom” tillbaka.
-> ambulanser får inte transportera sådana personer som inte är i brådskande behov av
ambulanstransport för under transporten kan det uppstå ett nytt alarm för brådskande
transport och då är ambulansen upptagen.

Yngve Lindqvist tog också upp frågan varför en patient som avlider under ett veckoslut på ett
serviceboende i skärgården måste ligga två dygn i sitt rum innan hen blir bortförd.
-> till nästa möte utreds förfarandet kring saken.
Stig Karlsson tog upp problemet med trafikarrangemangen runt R-kiosken. Nämnden skriver en
skrivelse till stadens tekniska chef Ted Bergman.
Äldrerådet vill genom en skrivelse uppmärksamma stadens tekniska tjänstemän om att
luftkonditioneringen i flere av stadens serviceboenden och anstalter saknas.
Karl-Johan Palmu meddelade att pensionärsbostadsföreningen i Houtskär har tillsammans med
staden byggt en helikopterlandningsplatta med belysning. Han vill tacka staden för gott
samarbete.

§ 37

Följande möte.
Ett gemensamt möte med rådet för personer med funktionsnedsättning planeras att hållas i
oktober-november.

Pargas 11.9.2018

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
ordförande

____________________
Åsa Knuts
sekreterare

