PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 2/2019
Tid: 29.1.2019 kl. 10.15 – 12.25
Plats: Styrhytten, stadshuset

Närvarande:

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

ordförande
viceordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
sekreterare

Frånvarande:

Lindqvist Yngve

medlem

§ 13

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.00

§ 14

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

§ 15

Minneslots Outi Korpelainen och projektkoordinator Marina Grunér från Egentliga Finlands
minnesförening rf informerar om föreningens verksamhet.
Äldrerådet tog del av informationen. Broschyrer utdelades och från www.muistiturku.fi hittas
mer information samt kontaktuppgifter.

§ 16

Äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki informerar om åldringsvården.
Äldreomsorgschefen hade fått förhinder och kunde inte delta men lovade komma på följande
möte.

§ 17

Justering av protokollet från senaste möte.
Protokollet från senaste möte justerades. Under övriga ärenden togs punkten angående TVkanalerna upp till diskussion. På Malmkulla kan man i alla fall se de svenska kanalerna. Rainer
Wahtera lovade kontrollera saken.

§ 18

Hälsningar från kommunområdena.
Regina Agge och Ritva Karlsson har besökt Seniorstugan. Där var klienterna mycket nöjda med
verksamheten. Personalen önskar bidrag för kulturell verksamhet, äldrerådet uppmanar dem att
söka bidrag. Sirkka-Liisa Malmlund och Hilkka Söderholm har besökt Malmkulla var
avdelningsskötaren bl.a visat dem runt på avdelningen. Rainer Wahtera har besökt Björkebo och
Folkhälsanhuset även Erik Törnqvist har besökt Folkhälsanhuset. Äldrerådet har fått en inbudan
till Regnbågen via Elisabeth Nymalm. Det som framkommit på flera servicehus är att det råder
brist på behörig personal.

§ 19

Övriga ärenden.
Rainer Wahtera har fått klartecken att införskaffa lås till de idélådor som saknar lås.
Efter förra mötet skickade äldrerådet en skrivelse till bildningsavdelningen om behovet av
anropstaxi på Norrskata. Anropstaxin är nu ordnad.
Äldrerådet har fått skriftligt svar av tf. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström angående
skrivelsen om att en avdelning på Malmkulla kommer att stängas.
Då äldreomsorgschefen inte kunde delta i dagens möte bestämde rådet att man nu skriver och
skickar en skrivelse åt henne om : § 7 från mötet 8.1.2019: Hur organisera så att äldre kunde få
hjälp av ungdomar.
Äldrerådet diskuterade det äldrepolitiska programmet . Rådet beslöt fortsätta diskussionen med
äldreomsorgschefen på nästa möte.
Recykle IT UF teamet ansöker om bidrag för sin verksamhet. Teamet består av fem flickor som
deltagit i en gymnasiekurs i PSG och är nu utbildade IT-handledare för seniorer. De har startat
ett UF företag var de erbjuder gratis IT-handledning för seniorer. Äldrerådet föreslog för ca ett
år sedan i en skrivelse att staden skulle anställa en IT-handledare för äldre. Eftersom Pargas
stad inte har råd med att anställa någon ny IT-handledare önskar rådet att Pargas stad i stället
skulle understöda ungdomarnas företag med en penningsumma så verksamheten kan fortgå en
längre tid.
7.3 ordnas en IKINÄ-mässa i stadshuset. Det är en mässa där några av stadens hälsoenheter är
representerade. Några av äldrerådets medlemmar kommer att delta i mässan och ge
information om äldrerådets verksamhet.
Pargasdagarna 7-8.6 – skall äldrerådet delta eller inte? Deltagandet diskuteras på nästa möte.
I oktober firas De äldres vecka. De senaste åren har det ordnats väldigt dåligt med program för
de äldre. Saken diskuteras med äldreomsorgschefen på nästa möte. Rådets medlemmar
uppmanas komma med idéer till program.
Efter mötet kommer redaktör Mikael Heinrichs från Pargas Kungörelser för att intervjua äldrerådet för en artikel i tidningen (utkommer 31.1.2019).

§ 20

Följande möte.
Följande möte hålls tisdag 2.4.2019 kl. 10.15 i Skansen.

Pargas 29.1.2019

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
ordförande

____________________
Åsa Knuts
sekreterare

