PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 2/2021
Aika: 18.5.2021 klo 10.00–11.54
Paikka: Skanssi, kaupungintalo + etäyhteys

Läsnäolijat:

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

puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja, etäyhteys
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, etäyhteys
jäsen
jäsen
sihteeri

Hindersson Cecilia
Lindell Helena

Saariston Kombin rehtori, § 20
taloussuunnittelija, § 21

Poissa:

Karlsson Stig R
Nymalm Elisabeth

jäsen
jäsen

§ 18

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

§ 19

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

§ 20

Saariston Kombin rehtori Cecilia Hindersson:
Yleistä tietoa ja Kombin kurssien ilmoittautumismenettely
Saariston Kombi järjestää paljon kursseja (noin 9 000 opetustuntia), joihin ilmoittautuu
noin 7 000 henkilöä vuosittain. Pandemian aikana on ollut poikkeusjärjestelyjä, jolloin
kurssipaikkoja on ollut vähemmän. Suosituimpia kursseja ovat erilaiset liikuntamuodot,
kuten vesijumppa ja jooga.
Vanhusneuvosto otti yhteyttä rehtoriin jokin aika sitten kurssien
ilmoittautumismenettelyyn liittyen, koska kurssipaikan saaminen voi olla vaikeaa, ellei ole
mahdollisuutta ilmoittautua sähköisesti. Rehtori on tietoinen tästä ongelmasta, mutta sitä
on tällä hetkellä teknisesti mahdoton ratkaista. Rehtori kehottaa henkilöitä, joille

sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, pyytämään jotakuta tuttavaansa tai
sukulaistaan hoitamaan ilmoittautumisen heidän puolestaan.
Kun uusi koulukeskus valmistuu vuonna 2023, Kombila muuttaa sinne. Muuton jälkeen
voidaan järjestää pelkästään iltakursseja, koska koulujen salit ovat päiväsaikaan
varattuina koulujen oppilaille. Tämä merkitsee sitä, että monet ikääntyneet eivät enää
halua osallistua kursseille, koska he eivät halua liikkua ulkona iltaisin. Vanhusneuvosto
lähettää asianomaisille kirjelmän.
§ 21

Kaupunki suunnittelee palvelusetelien käyttöönottoa. Taloussuunnittelija Helena
Lindell informoi palvelusetelijärjestelmästä.
Palvelusetelien käyttöönottoa valmistellaan. Palveluseteli on vaihtoehto palveluille, jotka
kunta järjestää itse tai kuntayhtymän tai maakunnan kautta taikka hankkii ostopalveluna
palveluntarjoajilta.
Kunta päättää, otetaanko palvelusetelijärjestelmä käyttöön sekä miten palvelusetelin
arvo lasketaan. Kunta hyväksyy palveluntuottajat, joiden palvelut voi maksaa
palvelusetelillä. Asiakas maksaa palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen
erotuksen palveluntuottajalle. Palveluseteleiden käyttöönotto edellyttää sääntökirjan
vahvistamista palvelusetelilajeittain.
Paraisilla tarkoituksena on aloittaa tehostetusta palveluasumisesta. Järjestelmä otetaan
käyttöön vuoden lopussa, mutta se on ensin hyväksyttävä kaupunginhallituksessa,
kaupunginvaltuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Jos asiakas ei halua käyttää palveluseteliä, kunnan tulee ohjata asiakas vaihtoehtoisten
palvelujen piiriin.
Vanhusneuvosto on saanut tietoa palvelusetelijärjestelmästä. Neuvosto ei tässä vaiheessa
anna asiassa lausuntoa, vaan odottaa lisätietoa.

§ 22

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 23

Korppoon katkenneet TV-yhteydet
Vanhusneuvosto laati Partelille osoitetun kirjelmän Sateenkaaren sekä ympäröivien
palveluasuntojen katkenneista TV-yhteyksistä. Partelin toimitusjohtaja Svante Olofsson
otti kirjelmän johdosta yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan. Neuvoston
kirjelmässä mainitut yhteydet eivät ole Partelin, vaan kuuluvat Saaristoverkot Oy:lle. Asia
on nyt selvitetty ja vanhusneuvosto on pahoitellut virheellisiä tietojaan.

§ 24

Senioripisteen ajankohtaiset suunnitelmat
Vanhusneuvoston puheenjohtaja otti yhteyttä muistikoordinaattori Emma Soveriin
saadakseen tietoa
Senioripisteen ajankohtaisista suunnitelmista. Muistikoordinaattori lähetti tiedoksi
neuvostolle tietoa käynnissä olevista hankkeista. Jotkin niistä järjestetään yhteistyössä
Punaisen Ristin ja seurakuntien kanssa. 11.5. järjestettiin verkostotapaaminen, jossa
suunniteltiin toimintaa hiljattain eläkkeelle siirtyneille. Tämä verkostotapaaminen saa
vielä jatkoa. Vanhusneuvostosta tapaamiseen osallistuivat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.

§ 25

Gunilla Sandelinin kirje vanhusneuvostolle

Vanhusneuvosto merkitsee tiedoksi Gunilla Sandelinin kirjeen puistopenkeistä, yleisistä
wc-tiloista ja kasvomaskien käytöstä. Vanhusneuvosto ottaa Gunilla Sandeliniin yhteyttä
sähköpostitse.
§ 26

Kunta-alueiden terveiset
Rainer Wahtera ilmoitti tarkastaneensa hänen vastuullaan olevat postilaatikot ja totesi
kaikkien olleen tyhjiä.
Kristina Brander ilmoitti, että henkilöstön rekrytointi Aftonrohon kesäksi on vaikeaa ja
että kesäsijaisia tarvitaan vielä lisää.

§ 27

Muut asiat
Vanhusneuvosto on saanut väliraportin kiinteistötehokkuusryhmältä.
- Iniössä ollaan tyytyväisiä terveysaseman ja aluekonttorin muuttoon vanhaan
päiväkotiin.
- Vanhusneuvosto ihmettelee, miksi Korppoon Kommunalgården myydään. Talossa on
Korppoon ainoa iso sali, johon voi kokoontua suurempi joukko ihmisiä.
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