PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 1/2019
Aika: 8.1.2019 klo 10.00–12.15
Paikka: Ohjaamo, kaupungintalo

Läsnä:

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen läsnä klo 10.10–12.15
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

Lindqvist Yngve

jäsen

§1

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

§2

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

§3

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§4

Miten vainajien kanssa toimitaan
Sihteeri on ottanut yhteyttä vt. ylilääkäri Kenneth Wilsoniin ja tämä on luvannut palata asiaan.

§5

Toimintasuunnitelma 2019
Vanhusneuvosto merkitsi toimintasuunnitelman tiedoksi (liite).

§6

Keskustelua liukuesteistä
Kaupunginvaltuusto on vastaanottanut kaksi aloitetta liukuesteistä vanhuksille.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 17.12.2018 järjestetyssä kokouksessaan palauttaa asian
vanhusneuvostolle lausuntoa varten. Vanhusneuvosto keskusteli asiasta ja oli yksimielinen siitä,
että kaupungin pitäisi jakaa liukuesteitä ilmaiseksi kaikille 70 vuotta täyttäneille asukkaille.

Neuvosto päätti, että jäsenet Hilkka Söderholm, Rainer Wahtera ja Sirkka-Liisa Malmlund
kirjoittavat lausunnon kaupunginhallitukselle.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.
§7

Miten vanhukset saisivat apua nuorilta
Eräs kaupungin asukas on ottanut yhteyttä kaupunkiin ja esittänyt toivomuksen, että kaupunki
työllistäisi nuoria tai muita, jotka voisivat olla avuksi vanhuksille esim. vaihtamalla lampun tai
toimimalla kävelyseurana. Tämä voitaisiin nähdä myös kotihoidon täydennyksenä.
Vanhusneuvosto suhtautuu ideaan positiivisesti ja ehdottaa, että toiminnan järjestämiseksi
perustetaan työryhmä. Myös nuorisovaltuustoon voitaisiin ottaa yhteyttä. Vanhusneuvosto
keskustelee asiasta vanhustyön päällikön kanssa.

§8

Neuvoston jäsenten välinen työnjako
Kokouksessa päätettiin, että neuvoston jäsenet vierailevat kaupungin toimintapaikoissa
osallistumassa toimintaan ja kertomassa vanhusneuvostosta. Kaikkien ei tarvitse vierailla
kaikissa paikoissa, vaan toimintapaikat jaetaan jäsenten kesken seuraavasti:
Regina Agge ja Ritva Karlsson vierailevat Seniorituvalla, Sirkka-Liisa Malmlund Seniorumissa, Erik
Thörnqvist Folkhälsanilla, Rainer Wahtera Koivukodossa ja Hilkka Söderholm Malmkullassa.
Saaristossa asuvat jäsenet vierailevat oman alueensa palvelutalossa. Monet jäsenistä kuuluvat
myös eläkeläis- ja muihin yhdistyksiin, joiden jäsenille pitäisi myös kertoa vanhusneuvoston
toiminnasta.

§9

Ehdotuslaatikot
Vanhusneuvostolla on postilaatikoita, ns. ehdotuslaatikoita seuraavissa paikoissa: Koivukoto,
Malmkulla, vuodeosasto, Senioritupa, Grannas, Sateenkaari, Fridhem ja Aftonro. Kiinnostus
laatikoita kohtaan on ollut laimeaa ja neuvoston jäsenten pitäisi nyt tiedottaa niistä aktiivisesti.
Kuusi kuukautta kestävän kokeilujakson jälkeen neuvosto päättää, jätetäänkö laatikot
paikoilleen. Joistakin laatikoista puuttuu lukko, Rainer Wahtera on luvannut hoitaa asian.

§ 10

Kunta-alueiden terveiset
Korppoo: Vuodenvaihteesta lähtien koulukuljetukset Norrskatasta Korppoon keskustaan on
järjestänyt ulkopaikkakuntalainen taksiyrittäjä. Tämä on johtanut siihen, että niillä
norrskatalaisilla, joilla ei ole autoa ja jotka ovat aikaisemmin voineet kulkea koulutaksilla
Korppoon keskustaan postiin, pankkiin ja lääkäriin, ei enää ole mahdollisuutta tähän.
Vanhusneuvosto kehottaa nyt kaupunkia järjestämään kutsutaksin meno-paluumatkoja varten,
jotta norrskatalaiset voisivat käydä Korppoon keskustassa kerran viikossa. Sivistysosastolle
lähetetään kirjelmä. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

§ 11

Muut asiat

Vanhusneuvosto toivoo saavansa näkyvyyttä Åbo Underrättelserissä. Puheenjohtaja ottaa
yhteyttä Anja Kuusistoon. Vanhusneuvostoa koskeva artikkeli voitaisiin julkaista Paraisten
Kuulutuksissa samana päivänä, jolloin NYTT-liite ilmestyy. Siten artikkeli saisi näkyvyyttä kaikilla
kunta-alueilla.
Vanhusneuvosto on saanut tietää, että yksi Malmkullan osastoista suljetaan henkilöstöpulan
takia. Neuvosto lähettää kirjelmän vt. sosiaali- ja terveysjohtajalle Miia Lindströmille.

Malmkullassa voi katsoa ainoastaan suomenkielisiä kanavia. Malmkullaan on vedetty
kuitukaapeli, mutta liittymää ei ole maksettu. Osastolla on useita ruotsinkielisiä potilaita, jotka
katsoisivat mielellään ruotsalaisia televisiokanavia. Vanhusneuvosto ottaa yhteyttä kaupungin
tekniseen osastoon ja kehottaa tätä maksamaan liittymän.
Miltä kaupungin toimintasuunnitelma näyttää? Onko kaupungilla toimintasuunnitelma erilaisten
katastrofien, kuten pitkien sähkökatkosten varalta? Sihteeri ottaa yhteyttä Alf-Peter Heinoon.
Houtskarissa on pitkät jonot kunnalliseen fysioterapiaan. Tällä hetkellä fysioterapiapalvelut ovat
Houtskarin asukkaiden käytössä vain yhtenä päivänä viikossa. Sama fysioterapeutti hoitaa sekä
korppoolaisia että houtskarilaisia. Korppoon fysioterapiapalveluiden hyödyntäminen on
välimatkan ja yhteyksien takia vaikeaa Houtskarin asukkaille, ja monille vanhoille ja sairaille
houtskarilaisille matkustaminen Korppooseen hoitoon on täysin mahdotonta. Vanhusneuvosto
kirjoittaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle kirjelmän, jossa esitetään, että fysioterapeutti
työskentelisi Houtskarissa kahtena päivänä viikossa.
Turussa järjestetään Vanhusneuvostot vaikuttajina tulevassa maakunnassa -seminaari 5.2.2019
ja Finlandia-talossa Helsingissä Parasta elämää kotona III -seminaari 14.2.2019. Ilmoita
puheenjohtajalle, jos olet kiinnostunut osallistumisesta.

§ 12

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 29.1.2019 klo 10.15 Ohjaamossa.

Parainen 8.1.2019

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
puheenjohtaja

____________________
Åsa Knuts
sihteeri

