PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 1/2021
Aika: 19.1.2021 klo 10.00–12.05
Paikka: Ohjaamo, kaupungintalo + etänä

Läsnä:

Agge Regina
Brander Kristina
Jansson Marita
Nymalm Elisabeth
Palmu Karl-Johan
Söderholm Hilkka
Törnqvist Erik
Wahtera Rainer
Knuts Åsa

jäsen
kokouksen puheenjohtaja, etänä
jäsen
jäsen, etänä klo 10.13–12.05
jäsen
jäsen, etänä
jäsen
jäsen
sihteeri

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja § 10, etänä
Poissa:

Karlsson Stig R.
Lindqvist Yngve
Malmlund Sirkka-Liisa

jäsen
jäsen
puheenjohtaja

§1

Kokouksen avaaminen
Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

§2

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

§3

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
§ 92 Muut asiat: Korppoon ja Iniön terveysasemien ja aluekonttoreiden siirtämistä
koskevaa kirjelmää ei ole lähetetty kiinteistöryhmälle, myöskään Houtskarin fysioterapiaa
koskevaa kirjelmää ei ole lähetetty. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 4

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma
Vanhusneuvosto merkitsi toimintasuunnitelman tiedoksi. Toimintasuunnitelma
hyväksyttiin muutamin tekstitarkistuksin.

§ 5

Vuoden 2020 toimintakertomus
Toimintakertomus hyväksyttiin.

§ 6

Keskustelua Houtskarin fysioterapiasta
Aikaisempaan Houtskarin fysioterapiaa koskevaan kirjelmään saadusta vastauksesta
keskusteltiin. Neuvosto päätti lähettää sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindströmille uuden
kirjelmän, jossa neuvosto toivoo kaupungin nyt tarkastaneen, että henkilöstöresurssit on
jaettu oikein eri kunta-alueille.

§ 7

Kunta-alueiden terveiset
Houtskari:
Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär korjaa yhden rivitaloistaan talkoovoimin.
Parainen:
Rainer Wahtera: Koivukodon eteisessä on tehty korjauksia. Eteisestä on tullut isompi ja
nyt siinä on myös esteetön käsienpesuallas. Myös vanhusneuvoston "aloitepostilaatikko"
ja pöytäkirjakansio on nyt sijoitettu paremmin.
Hilkka Söderholm: Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry suunnittelee etäkokouksen
järjestämistä. Hilkka Söderholm ja Sirkka-Liisa Malmlund ovat osallistuneet
vanhuspoliittista strategiaa koskeviin kokouksiin. Tämä strategia on lakisääteinen ja sen
olisi pitänyt olla valmis jo useita vuosia sitten, mutta nyt näyttää siltä, että asia taas
lykkääntyy vanhustyön päällikön Camilla Bergman-Kärpijoen irtisanouduttua.
Iniö:
Lausunnon antaminen terveysaseman ja aluekonttorin suunnitellusta siirtämisestä on
vireillä.

§8

Muut asiat
- Vanhusneuvosto on saanut vastauksen kirjelmäänsä Kombin kurssien
ilmoittautumismenettelystä. Vastauksesta keskusteltiin, ja neuvosto sopi, että
Saariston Kombin rehtori kutsutaan neuvoston kokoukseen.
- Vanhusneuvosto on saanut pöytäkirjanotteen sosiaali- ja terveyslautakunnan
kokouksesta 22.10.2020. § 103 koskee menettelyä ikääntynyttä väestöä koskevien
asioiden valmistelussa.
- Vanhusneuvosto toivoo saavansa tiedoksi 80-vuotiaiden vuositarkastuksista kerätyt
tilastot. Sihteeri lupasi olla yhteydessä vanhustenhuoltoon.
- Vanhusneuvosto ottaa kantaa vanhuspoliittiseen strategiaan, kun se valmistuu.

§9

Seuraava kokous
Seuraava kokous suunnitellaan pidettävän tiistaina 9.2. klo 10.00.

§ 10

Lisäasia
Sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström informoi kiinteistöryhmän ikääntynyttä
väestöä koskevista suunnitelmista
Kaupunginjohtaja on huhtikuun lopussa 2020 asettanut "Tilatehokkuuden ja kiinteistöjen
myynnin tehostamisen työryhmän". Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotukset
kaupungin kiinteistöomistuksen strategioiksi, kartoittaa kiinteistömassa, nykyinen käyttö
ja tulevat tilatarpeet, selvittää mahdollisuudet tilatehokkuuden nostamiseksi, esittää
toimenpide-ehdotuksia ja selvittää rakennettujen kiinteistöjen myynnin tehostamista.
Seuraavat kiinteistöt koskevat ikääntynyttä väestöä:
Iniö: Terveysaseman siirtäminen Aftonrohon.
Nauvo: Uuden kompleksin rakentaminen Furubon tilalle, jotta sekä tehostettu asuminen
että palveluasunnot ja terveysasema olisivat saman katon alla. Tämä tarkoittaisi
Grannasin myymistä.
Parainen: Kun Kombila on muuttanut uuteen koulukeskukseen, suunnitellaan Aurinkoisen
ja Seniorituvan siirtämistä Elmgrenintiellä sijaitsevaan Kombilan taloon.
Korppoo: Terveysasema suunniteltiin siirrettävän esikuntatalon yläkertaan, mutta tilojen
tarkastuksen jälkeen todettiin, ettei tämä ole mahdollista. Terveysasema jää nykyiseen
rakennukseen ja sen sijaan osa huoneista suunnitellaan annettavan vuokralle.

Vanhusneuvoston seuraavassa kokouksessa laaditaan kirjelmä vanhusneuvoston
mielipiteistä koskien kiinteistöryhmän suunnitelmia.

Muita asioita, joista keskusteltiin sosiaali- ja terveysjohtajan kanssa:
o

Korppoo: Terveysaseman palveluja tulisi laajentaa, ettei kaikki toiminta
siirtyisi pois kunta-alueelta, eli terveysaseman henkilöstön rekrytointia
pitäisi tehostaa. Samalla tyhjät huoneet tulisivat käyttöön.

o

Nauvon, Korppoon ja Houtskarin asukkaiden on varattava lääkäri-,
laboratorio- ja terveydenhuoltoaikansa Paraisten terveyskeskuksen
kautta. Saariston asukkaat ovat pettyneitä tähän järjestelmään, koska
jonot ovat olleet pitkiä. Järjestelmää tulisi parantaa.

o

Vapparintiellä sijaitsevan entisen mielenterveysosaston palveluasumisen
tai tehostetun asumisen yksiköksi keskusteltiin. Nyt rakennus on jo vanha,
joten sen sprinklerijärjestelmien ja hätäuloskäyntien jne. korjaamisesta

tulisi erittäin kallista. Rakennukseen suunnitellaan jotain muuta
toimintaa.
o

Koivukodon alueen keltaiset rakennukset tulisi korjata. Tilat eivät ole
tarkoituksenmukaiset, eivätkä kaikki ole edes vammaisystävällisiä.

o

Koska Iniön Aftonron huoneet eivät ole täynnä, voitaisiin kysellä muilta
lähikunnilta, olisiko niillä kiinnostusta ostaa asiakaspaikkoja. Kustavin
kuntaan on oltu yhteydessä, mutta kunta ilmoitti, ettei sillä ole tarvetta
lisäpaikoille. Turkuun ollaan yhteydessä uudelleen.

Paraisilla 19.1.2021

_________________________
Kristina Brander
kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Åsa Knuts
sihteeri

