PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 6/2019
Tid: 19.11.2019 kl. 10.25-12.20
Plats: Församlingsstugan, Nagu

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

ordförande
medlem
viceordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
sekreterare

Frånvarande: Palmu Karl-Johan

medlem

§ 53

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.25.

§ 54

Mötets laglighet och sammankallande.
Ordföranden konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 55

Justering av protokollet från senaste möte.
§ 51 övriga ärenden. Genomgång av Pargasdagarna 2019. Det var endast i Pargas det
planerade programmet genomfördes. Protokollet från senaste möte justerades.

§ 56

Diskussion om fortsatt deltagande i IKINÄ-mässan och Pargasdagarna.
Äldrerådet konstaterade att IKINÄ-mässan var en lyckad mässa med mycket information
om olika hjälpmedel för äldre. Ett bra tillfälle att presentera äldrerådet på. Ordföranden
anmäler rådet till nästa mässa som ordnas i Brandkårshuset 21.1.2020 kl. 12-15. På
mötet gjordes färdigt ett tidsschema för de medlemmar som vill medverka.
Under Pargasdagarna delade äldrerådet plats med övriga utställare från Pargas stad. Även
här konstaterar rådet att vi fortsätter med samma koncept nästa år.

§ 57

Hälsningar från kommunområden
Allmänna toaletten på Nagu hamnområde. Sekreteraren har kontaktat näringslivschef
Tomas Eklund om den allmänna toaletten som stängs för tidigt på sensommaren. Han
lovade beakta ärendet i den nya hamnverksamheten.
Pensionärsklubben Festingarnas ansökan om gymkurs. Sekreteraren kontaktade Kombis
rektor Cecilia Hindersson efter förra mötet och nu kommer det troligtvis på vårterminen
att ordnas en gymkurs i Kombis regi. Ingen skrivelse skickas i detta skede till Kombi.
I bäddavdelningens idélåda fanns ett postkort på vilket närstående till en patient hade
tackat avdelningen för god vård. Ordföranden kommer att föra kortet till avdelningen
med en hälsning från äldrerådet om att rådet är tacksam för att våra patienter blir bra
omskötta och samtidigt hoppas rådet att den goda vården fortsätter.
Äldrerådet har tagit del av önskemålet från Korpo att det på institutionen finns ett behov
av frivilliga personer som skulle kunna ta klienter på en promenad eller bara umgås
med dem en stund. Äldrerådet konstaterar att behovet inte endast finns i Korpo utan det
finns i alla kommunområden.
På Storgårdsgatan nedanför muséet i Pargas borde staden sätta upp ett trafikmärke var
man borde förbjuda långtidsparkering. Förra sommaren fanns bilar långtidsparkerade på
detta område vilket gjorde att de muséibesökare som var äldre eller handikappade
måste parkera långt därifrån. Äldrerådet skickar en skrivelse till staden.
Äldrerådet är bekymrad för den gamla kommunalstugan i Nagu. Kommunalstugan är
ytterst viktig för tredje sektorn och deras verksamhet då andra lämpliga mötesutrymmen
inte finns. I huset finns också gamla värdefulla tavlor som tar skada då värmen varit borta.
Huset används också som lager för inventarier som hämtats från det mögliga dagiset.
Dessa inventarier borde kastas och inte förvaras i detta hus p.g.a ”mögelsmittorisk”.
Äldrerådet önskar att staden vidtar åtgärder för att renovera och bevara huset i stadens
ägo.

§ 58

Övriga ärenden
Genomgång av skrivelsen till Pargas kyrkliga samfällighet angående WC:n vid
begravningskapellet i Pargas. Skrivelsen skickas till berörda.
Information om hemvårdens nya områdesindelning i Pargas. Hemvårdens
nya områdesindelning med kontaktuppgifter har delats ut både på svenska och finska till
medlemmarna.
Digital postlåda på stadens hemsida. Ordföranden fortsätter planeringen.
Skrivelsen om Rainer Wahteras förslag till ett radioprogram för pensionärer skall skickas
till Svenska pensionärsförbundets styrelse. Sekreteraren sköter.

Äldrerådet önskar få sina protokoll publicerade på samma ställe som andra nämnders
protokoll finns.
Hilkka Söderholm och Sirkka-Liisa Malmlund har deltagit i två möten angående
den äldrepolitiska strategin samt 14.11 deltog de i en samarbetsträff för föreningar
tillsammans med Pargas stad. Hilkka Söderholm har också deltagit i Eläkeliittos möte.
Sirkka-Liisa Malmlund deltog i ”Löytävän vanhustyön seminaari ”(uppsökande
äldrevård, Fingerroos stiftelsen) På detta möte gavs information om oros-anmälan och
ordföranden berättade om denna till rådets medlemmar.
§ 59

Följande möte.
Följande möte hålls i stadshuset tisdag 21.1.2020.

§ 60

Besök på Grannas
Denna punkt hölls efter mötet. Vik. äldreomsorgsledaren Medris Jurs visade äldrerådet
runt i byggnaden och berättade om Grannas verksamhet. Sjukskötare Natalie Fagerholm
som leder hemvården i Nagu berättade om hur hemvården fungerar. Erik
Törnqvist underhöll klienterna med några sånger innan rådets hemfärd.

§ 61

Extra ärende.
Äldrerådet besökte f.d. mentalvårdscentralens avdelningsutrymmen på hemvägen från
Nagu. Äldrerådet konstaterar efter besöket att dessa utrymmen behövs för intensifierat
boende. Rådet vet att det finns ett stort behov av sådana här utrymmen eftersom många
personer för tillfället står i kö. Då en del av Björkebo kommer att repareras och de stora
åldersklasserna bara blir äldre leder detta till att vårdbehovet kommer att öka. Dessa
utrymmen kan också vid behov fungera utmärkt som gruppboende ifall inte tillräckligt
behörig personal för intensifierat boende finns. Paragrafen justerades omedelbart.

Pargas 19.11.2019

_________________________
Sirkka-Liisa Malmlund
ordförande

_________________________
Åsa Knuts
sekreterare

