PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 1/2019
Tid: 8.1.2019 kl. 10.00 – 12.15
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
närvarande kl. 10.10 – 12.15
medlem
medlem
medlem
sekreterare

Frånvarande:

Lindqvist Yngve

medlem

§1

Öppnande av mötet
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.00

§2

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

§3

Justering av protokollet från senaste möte
Protokollet från senaste möte justerades.

§4

Avlidna hur göra efter exitus.
Sekreteraren har kontaktat tf. överläkaren Kenneth Wilson och han har lovat återkomma i
ärendet.

§5

Verksamhetsplan 2019
Äldrerådet tog del av verksamhetsplanen (bilaga).

§6

Diskussion om halkskydd
Stadsfullmäktige har erhållit två motioner om anskaffning av halkskydd för äldre personer. Vid
stadsstyrelsens möte 17.12.2018 beslöt stadsstyrelsen enhälligt remittera ärendena till
äldrerådet för utlåtande. Äldrerådet diskuterade saken och rådet var överens om att staden bör

gratis dela ut halkskydd till alla invånare som fyllt 70 år. Rådet beslöt att medlemmarna Hilkka
Söderholm, Rainer Wahtera och Sirkka-Liisa Malmlund skriver ett utlåtande till stadsstyrelsen.
Paragrafen justerades omedelbart.
§7

Hur organisera så att äldre kunde få hjälp av ungdomar
En av stadens invånare har kontaktat staden med en önskan om att staden skulle sysselsätta
ungdomar eller andra personer som kunde hjälpa till hos äldre personer med t.ex lampbyten,
promenadsällskap o.s.v. Detta kunde även ses som ett komplement till hemvården. Äldrerådet
ställer sig positiv till denna idé och föreslår att det bildas en arbetsgrupp som kunde organisera
en sådan verksamhet. Även ungdomsfullmäktige kunde kontaktas. Äldrerådet diskuterar frågan
med äldreomsorgschefen.

§8

Arbetsfördelningen mellan rådets medlemmar
På mötet beslöt man att rådets medlemmar skulle besöka olika verksamhetsplatser i staden var
man kunde delta i deras program en stund samt informera om äldrerådet. Alla behöver inte
besöka alla ställen utan man delade verksamhetsplatserna mellan medlemmarna enligt följande:
Regina Agge och Ritva Karlsson besöker Seniorstugan, Sirkka-Liisa Malmlund Seniorummet, Erik
Thörnqvist Folkhälsan, Rainer Wahtera Björkebo, Hilkka Söderholm Malmkulla. De medlemmar
som är från skärgården besöker det egna områdets serviceboende. Många av medlemmarna hör
även till pensionärs- och andra föreningar i vilka man också bör upplysa medlemmarna om
äldrerådet verksamhet.

§9

Förslagspostlådorna
Äldrerådet har postlådor s.k idélådor utsatta på följande ställen: Björkebo, Malmkulla,
Bäddavdelningen, Seniorstugan, Grannas, Regnbågen, Fridhem och Aftonro. Intresset för dessa
idélådor har varit lågt och nu skall rådets medlemmar aktivt informera om dessa.
Försöksperioden är sex månader och efter det beslutar rådet om man behåller idélådorna kvar
eller inte. Några av lådorna saknar lås och Rainer Wahtera har lovat sköta om att lås inskaffas.

§ 10

Hälsningar från kommunområden
Korpo: Fr.o.m nyåret sköts skoltransporterna från Norrskata till Korpo centrum av en ny
taxiföretagare som inte är bosatt på ön. Detta har lett till det att de Norrskatabor som inte äger
bil och som förut kunnat samåka med skoltaxin till post, bank och läkare i Korpo centrum inte
längre har möjlighet till detta. Nu uppmanar äldrerådet staden att ordna en anropstaxi tur/retur
för Norrskataborna så att de en gång i veckan kunde besöka Korpo centrum. En skrivelse skickas
till bildningsavdelningen. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 11

Övriga ärenden

Äldrerådet önskar få publicitet i ÅU. Ordföranden kontaktar Anja Kuusisto. Denna artikel kunde
också sedan publiceras i Pargas Kungörelser samma dag som bilagan NYTT utkommer. På detta
vis skulle artikeln om äldrerådet få en bra spridning till alla kommunområden.
Äldrerådet har fått till kännedom om att en avdelning på Malmkulla kommer att stängas p.g.a
personalbrist. Rådet skickar en skrivelse till tf. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström.

På Malmkulla kan man endast se de finska TV-kanalerna. En fiberkabel finns dragen men
anslutningen är inte betald. På avdelningarna finns många svenskspråkiga patienter som gärna
skulle se de rikssvenska TV-kanalerna. Åldrerådet kontaktar och uppmanar stadens tekniska
avdelning att betala för anslutningen.
Hur ser stadens handlingplan ut? Har staden en handlingplan vid katastrofer av olika slag som
t.ex långa strömavbrott. Sekreteraren kontaktar Alf-Peter Heino.
I Houtskär finns långa köer till den kommunala fysioterapin. För tillfället har invånarna i
Houtskär tillgång till fysioterapitjänster endast en dag i veckan. Samma fysioterapeut sköter
både Korpo- och Houtskärbor. För invånarna i Houtskär gör avstånd och förbindelser det svårt
att utnyttja fysioterapin i Korpo samt för många gamla och sjuka är det helt omöjligt att åka till
Korpo för behandling. Äldrerådet skriver en skrivelse till social- och hälsovårdsnämnden med
önskan om att fysioterapeuten skulle jobba två dagar i veckan i Houtskär.
5.2.2019 ordnas det ett seminarium i Åbo: Vanhusneuvostot vaikuttajina tulevassa
maakunnassa samt 14.2.2019 ett seminarium på Finlandiahuset i Helsingfors: Parasta elämää
kotona III. Meddela ordföranden ifall du är intresserad att delta.

§ 12

Följande möte.
Följande möte hålls tisdag 29.1.2019 kl. 10.15 i Styrhytten.

Pargas 8.1.2019

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
ordförande

____________________
Åsa Knuts
sekreterare

