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§ 53

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.25.

§ 54

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

§ 55

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
§ 51 Muut asiat. Vuoden 2019 Paraisten päivien läpikäynti. Suunniteltu ohjelma
toteutettiin vain Paraisilla. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 56

Keskustelu osallistumisesta jatkossakin IKINÄ-messuille ja Paraisten päiville
Vanhusneuvosto totesi, että IKINÄ-messut onnistuivat hyvin ja siellä oli paljon tietoa
erilaisista vanhuksille suunnatuista apuvälineistä. Tilaisuus on sopiva myös
vanhusneuvoston esittelylle. Puheenjohtaja ilmoittaa neuvoston mukaan seuraaville
messuille, jotka järjestetään palokunnantalolla 21.1.2020 klo 12–15. Kokouksessa tehtiin
valmiiksi aikataulu niille jäsenille, jotka haluavat olla mukana.

Paraisten päivillä vanhusneuvostolla oli yhteinen osasto muiden Paraisten kaupungin
näytteilleasettajien kanssa. Myös Paraisten päivien osalta neuvosto toteaa jatkavansa
ensi vuonna samalla konseptilla.
§ 57

Kunta-alueiden terveiset
Nauvon satama-alueen yleinen käymälä. Sihteeri on ottanut yhteyttä elinkeinopäällikkö
Tomas Eklundiin koskien yleistä käymälää, joka suljetaan loppukesästä liian aikaisin.
Eklund lupasi huomioida asian uudessa satamatoiminnassa.
Festingarna-eläkeläisyhdistyksen anomus kuntosalikurssista. Sihteeri otti edellisen
kokouksen jälkeen yhteyttä Kombin rehtoriin Cecilia Hinderssoniin, ja kevätlukukaudella
järjestetään nyt luultavasti Kombin kuntosalikurssi. Kombille ei lähetetä tässä vaiheessa
kirjelmää.
Vuodeosaston idealaatikossa oli postikortti, jossa potilaan omainen oli kiittänyt osastoa
hyvästä hoidosta. Puheenjohtaja toimittaa kortin osastolle ja vie sinne vanhusneuvostolta
terveiset, että neuvosto on kiitollinen siitä, että potilaista pidetään hyvää huolta, ja toivoo
samalla, että hyvä hoito jatkuu.
Vanhusneuvosto on saanut Korppoosta toivomuksen, jonka mukaan laitoshoidossa on
tarvetta vapaaehtoisille, jotka voisivat viedä asiakkaita kävelylle tai vain seurustella
heidän kanssaan hetken. Vanhusneuvosto toteaa, että tarve ei rajoitu vain Korppooseen,
vaan tällaista tarvetta on kaikilla kunta-alueilla.
Kaupungin pitäisi asettaa Paraisille Storgårdinkadulle, museon alapuolelle liikennemerkki,
jossa kiellettäisiin pitkäaikaispysäköinti. Alueella oli viime kesänä pitkäaikaispysäköitynä
autoja, minkä vuoksi ikääntyneet ja vammaiset museossa kävijät joutuivat pysäköimään
kauas museosta. Vanhusneuvosto lähettää kaupungille kirjelmän.
Vanhusneuvosto on huolissaan Nauvon vanhasta kunnantuvasta. Kunnantupa on
äärimmäisen tärkeä kolmannelle sektorille ja sen toiminnalle, koska muita sopivia
kokoustiloja ei ole. Rakennuksessa on myös vanhoja ja arvokkaita tauluja, jotka
vaurioituvat lämmityksen puuttuessa. Rakennusta käytetään myös homeisesta
päiväkodista tuodun irtaimiston varastona. Irtaimisto pitäisi heittää pois eikä sitä pitäisi
säilyttää rakennuksessa homealtistusriskin takia. Vanhusneuvosto toivoo, että kaupunki
ryhtyy toimenpiteisiin rakennuksen kunnostamiseksi ja säilyttämiseksi kaupungin
omistuksessa.

§ 58

Muut asiat
Paraisten seurakuntayhtymälle osoitettavan, Paraisten siunauskappelin yhteydessä
olevaa WC:tä koskevan kirjelmän läpikäynti. Kirjelmä lähetetään asianosaisille.
Info kotihoidon uudesta aluejaosta Paraisilla. Kotihoidon uusi aluejako yhteystietoineen
on jaettu suomeksi ja ruotsiksi jäsenille.
Digitaalinen postilaatikko kaupungin kotisivuilla. Puheenjohtaja jatkaa suunnittelua.

Kirjelmä koskien Rainer Wahteran ehdotusta eläkeläisten radio-ohjelmasta lähetetään
Svenska pensionärsförbundet -eläkeläisliiton hallitukselle. Sihteeri hoitaa asian.
Vanhusneuvosto toivoo, että sen pöytäkirjat julkaistaisiin samassa paikassa kuin
lautakuntien pöytäkirjat.
Hilkka Söderholm ja Sirkka-Liisa Malmlund ovat osallistuneet kahteen kokoukseen, joissa
käsiteltiin vanhuspoliittista strategiaa, ja 14.11. he osallistuivat yhdistysten
yhteistyötapaamiseen Paraisten kaupungin kanssa. Hilkka Söderholm on osallistunut
myös Eläkeliiton kokoukseen. Sirkka-Liisa Malmlund osallistui ”Löytävän vanhustyön
seminaariin” (Fingerroosin säätiö). Seminaarissa annettiin informaatiota huoliilmoituksesta, ja puheenjohtaja kertoi siitä neuvoston jäsenille.
§ 59

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään kaupungintalolla tiistaina 21.1.2020.

§ 60

Vierailu Grannaksessa
Tämä kohta toteutettiin kokouksen jälkeen. Vanhustyön ohjaajan sijainen Medris Jurs
esitteli vanhusneuvostolle rakennusta ja kertoi Grannaksen toiminnasta. Nauvon
kotihoitoa johtava sairaanhoitaja Natalie Fagerholm kertoi kotihoidon toiminnasta. Erik
Törnqvist viihdytti asiakkaita muutamalla laululla ennen neuvoston kotimatkaa.

§ 61

Lisäasia
Vanhusneuvosto vieraili entisen mielenterveyskeskuksen osastotiloissa paluumatkallaan
Nauvosta. Vanhusneuvosto toteaa vierailun jälkeen, että tiloja tarvitaan tehostettuun
asumiseen. Neuvosto tietää, että tällaisille tiloille on kova tarve, koska jonossa on tällä
hetkellä useita henkilöitä. Koska osa Koivukodosta tullaan remontoimaan ja suuret
ikäluokat ikääntyvät entisestään, hoidon tarve tulee lisääntymään. Tilat voivat tarvittaessa
toimia mainiosti myös ryhmäasumisyksikkönä, ellei tehostettuun asumiseen ole riittävästi
kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilökuntaa. Pykälä tarkastettiin välittömästi.
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