PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 3/2020
Aika: 15.9.2020 klo 10.00–12.20
Paikka: Komentosilta, kaupungintalo

Läsnä:

Malmlund Sirkka-Liisa
Agge Regina
Brander Kristina
Jansson Marita
Karlsson Stig R.
Lindqvist Yngve
Nymalm Elisabeth
Palmu Karl-Johan
Söderholm Hilkka
Törnqvist Erik
Wahtera Rainer
Knuts Åsa

puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
läsnä 10.00–11.45
jäsen
jäsen
jäsen
läsnä klo 10.00–12.06
jäsen
jäsen
sihteeri

§ 81

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

§ 82

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

§ 83

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja siihen tehtiin seuraava lisäys:
Koronatilanteen vuoksi neuvoston toiminnan esittelyä Axxellin lähihoitajalinjalle ei
pidetty. Myös Svenska pensionärsförbundetin vanhusneuvostoseminaari 16.3. Kårenilla
peruttiin.

§ 84

Kunta-alueiden terveiset
Parainen:
Rainer Wahtera ilmoitti, että kaikkia palautelaatikoita ei koronarajoitusten vuoksi
tarkasteta. Vielä on epäselvää, pystyykö eläkeläisyhdistys pitämään kokouksia, koska vain
50 henkilöä kerralla saa osallistua. Sauvakävely kylissä jatkuu.

Regina Agge ilmoitti, että Kårkulla-seniorer on siirtänyt kokouksensa Hotel Kalkstrandiin.
Hotellissa on tarpeeksi suuret tilat kokousten pitämiselle. Regina ilmoitti myös, että
Paraisten siunauskappelin WC on kesällä ollut suljettuna. Tämä johtunee koronasta.
Eläkeliiton Paraisten yhdistys on pitänyt jäsenilleen kokouksen urheilukentällä. Kaikki
ulkoilmatoiminta on käynnissä. Käsityökerhon toiminta alkaa pikkuhiljaa.
Nauvo: Pensionärsklubben Festingarna ei tällä hetkellä pidä kokouksia. Kylävaellus
järjestetään joka kolmas viikko jossain päin Nauvoa, ja ulkona järjestettävä
harrastustoiminta jatkuu. Uusi yhdistys, Föreningen kommunalstugan i Nagu, on ottanut
Kunnantuvan hallintaansa.
Korppoo: Korppoossa pidettiin viikolla 37 eläkeläisyhdistyksen kokous, johon osallistui 40
henkilöä. Lokakuuksi on suunniteltu kokous. Sateenkaareen on vaikea saada
ruotsinkielistä henkilöstöä. Työvuoroja tulisi tarkistaa, jotta joku ruotsinkielinen olisi aina
paikalla. Vanhusneuvosto laatii kirjelmän Sateenkaaren vanhustyön ohjaajalle.
Houtskari: Vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg on jäänyt eläkkeelle ja uuden ohjaajan
haku on käynnissä.
Iniö: Aftonrossa ilmalämpöpumpuista on kesällä ollut paljon iloa. Eläkeläisyhdistys
aloittaa petankin pelaamisen ja lokakuuksi on suunniteltu kokoontuminen.

§ 85

Kombin kurssien ilmoittautumismenettely
Kurssipaikka voi olla vaikeaa saada, ellei ole mahdollisuutta ilmoittautua sähköisesti. On
sellaisia ihmisiä, jotka ovat jonottaneet kanslian ulkopuolella ennen ilmoittautumisajan
alkamista, ja kun he ovat päässeet sisään, heidän toivomillaan kursseilla ei enää ole ollut
yhtään vapaata paikkaa. Koska kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta ilmoittautua
sähköisesti, koska he eivät omista tietokonetta, vanhusneuvosto on sitä mieltä, että
jokaiselle kurssille tulisi olla kiintiö, joka jätettäisiin sähköisen varausjärjestelmän
ulkopuolelle. Vanhusneuvosto laatii asiasta kirjelmän Saariston Kombille.

§ 86

Muut asiat
Vanhusneuvosto käsitteli Paraisten keskustan yleiskaavaa koskevan kirjelmään tulleita
ehdotuksia.
Vanhusneuvosto on vastaanottanut Korpo-Houtskär-Iniö Krigsveteraner -yhdistykseltä
kirjelmän, joka koskee tyytymättömyyttä asukkaiden ottamiseen Aftonron tehostettuun
palveluasumiseen. Eräs veteraani on ollut tyytymätön, koska hänelle ei ole myönnetty
paikkaa tehostettuun palveluasumiseen. Kotikäynnillä tehdyn kokonaisarvion hyvien
tulosten vuoksi hänellä on oikeus vain palveluasuntoon Aftonron alueella.
Vanhusneuvosto keskusteli asiasta pitkään ja on yhtä mieltä siitä, että asukkaiden
ottamisessa on noudatettava ohjeita. Koska veteraaneja on jäljellä niin vähän, tulisi myös
tämän veteraanin toive mahdollisuuksien mukaan täyttää. Vanhusneuvosto lähettää
vastauksen kirjelmään ja lähettää myös asian eteenpäin SAS-ryhmälle.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 25.8.2020 pidetyn kokouksen §:ssä 70 käsiteltiin
tehostetun kotihoidon pilotointia ja §:ssä 71 vanhustenhuollon päivätoiminnan ja
ennaltaehkäisevän työn kehittämistä. Lain mukaan vanhusneuvostoa on kuultava
ikääntyneen väestön kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä
päätöksentekovaiheeseen. Vanhusneuvosto on sitä mieltä, että neuvosto on täysin
sivuutettu. Neuvoston olisi pitänyt saada olla mukana näiden asioiden valmistelussa.
Vanhusneuvosto lähettää asiasta kirjelmän sekä kaupunginhallitukselle että sosiaali- ja
terveyslautakunnalle.
Vanhusneuvosto on sitä mieltä, ettei nyt korona-aikana järjestetä yhteistä kokousta
vammaisneuvoston kanssa.
Rainer Wahtera ehdotti, että apuvälineiden lainaukseen hankittaisiin myös
kolmipyöräinen sähköpyörä, jota henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut, voisivat
lainata lyhyiksi ajoiksi. Vanhusneuvosto toimittaa ehdotuksen asianosaiselle osastolle.
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto on säästötoimenpiteenä pyytänyt
eri lautakunnilta lausuntoja ehdotuksesta lopettaa tievalaistus asemakaava-alueiden
ulkopuolella. Myös vanhusneuvosto antaa lausunnon. Keskustelun jälkeen neuvosto
toteaa, että tulisi asentaa hämäräkytkimiä ja puoltaa kaupunginhallituksen päätöstä olla
sammuttamatta tievalaistusta asemakaava-alueiden ulkopuolella.
§ 87

Seuraava kokous
Seuraava kokous suunnitellaan pidettävän maanantaina 19.10. klo 10.00.

Parainen 15.9.2020

_________________________
Sirkka-Liisa Malmlund
puheenjohtaja

_________________________
Åsa Knuts
sihteeri

