PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 1/2020
Aika: 21.1.2020 klo 9.30–11.15
Paikka: Ohjaamo, kaupungintalo

Läsnä:

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

puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
läsnä klo 9.30–11.07
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

Palmu Karl-Johan

jäsen

§ 62

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30.

§ 63

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

§ 64

Viestintäpäällikkö Anne-Maarit Itänen, kaupungin uudet verkkosivut parainen.fi
Viestintäpäällikkö Anne-Maarit Itänen esitteli kaupungin uusia verkkosivuja parainen.fi.
Verkkosivuja on uudistettu, mikä johtuu pääasiassa syyskuussa voimaan tulleesta
saavutettavuusdirektiivistä.
Verkkosivuilla on tapahtumakalenteri, ja viestintäpäällikkö toivoo kaikkien yhdistysten
alkavan käyttää sitä ja täyttävän siihen tulevat tapahtumansa. Kaupungin verkkosivuille
avataan myös sähköinen postilaatikko vanhusneuvostoa varten. Viestintäpäällikköön voi
ottaa yhteyttä, jos hänen halutaan tulevan jonkin yhdistyksen kokoukseen esittelemään
kaupungin uusia verkkosivuja.

§ 65

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 66

Toimintasuunnitelma 2020
Vanhusneuvosto merkitsi toimintasuunnitelman tiedoksi. Toimintasuunnitelma
hyväksyttiin lisäyksellä Raaseporin vanhusneuvostosta kohtaan 9 (liite).

§ 67

Toimintakertomus 2019
Toimintakertomus hyväksyttiin.

§ 68

Huoli-ilmoitus – ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta
Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka epäilee vanhuksen olevan
sosiaalipalvelujen tarpeessa. Huoli-ilmoitus lähetetään kaupungille. Sosiaalipalvelujen
ammattihenkilöt arvioivat ilmoituksen perusteella, minkälaista apua henkilölle tai
perheelle voidaan tarjota.

§ 69

Kunta-alueiden terveiset
Iniössä on asennettu ilmalämpöpumput Aftonron ruokasaliin ja seurustelutiloihin. Myös
huoneiden pattereiden termostaatit on vaihdettu niin, että huoneiden lämpötila muuttuu
nopeammin kuin ennen, jos lämpötila vaihtelee.
Vanhusneuvoston tietoon on tullut valituksia Malmkullan ja Koivukodon ruoasta.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja päätti ottaa yhteyttä vanhustyön päällikköön Camilla
Bergman-Kärpijokeen ja kysyä, sopisiko se, että 1–2 vanhusneuvoston jäsentä kävisi
muutaman kerran koemaistamassa eri paikkojen ruokaa.

§ 70

Muut asiat
Puheenjohtaja vei vanhustenhuollon idealaatikossa olleen kiitoskortin vuodeosaston
kansliaan. Potilaan omainen oli kiittänyt kortilla osastoa hyvästä hoidosta. Osaston
työntekijät olivat hyvin kiitollisia saamastaan palautteesta.
Sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa on viime aikoina kirjoitettu Paraisten kaupungin
hakemasta valtionperinnöstä. Vanhusneuvosto katsoo, että nykyistä päätöskäytäntöä
valtionperintöjen käytöstä pitäisi muuttaa niin, etteivät vain virkamiehet päättäisi siitä,
vaan valtionperintöjen pitäisi tulla tiedoksi useammille osastoille
kuten esim. sosiaali- ja terveydenhuoltoon, aluelautakuntiin ja kulttuuriyksikköön. Nämä
osastot puolestaan ilmoittaisivat toiveistaan kaupunginhallitukselle. Käytyään kaikki
toiveet läpi kaupunginhallituksen on tehtävä päätös siitä, mihin rahat käytetään.
Vanhustenhuollon piti kirjoittaa tästä kirjelmä kaupunginhallitukselle, mutta
kaupunginhallitus käsitteleekin valtionperintöjen uutta käsittelyjärjestystä seuraavassa
kokouksessaan (24.2.).

§ 71

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 25.2.2020 Malmkullassa.

Parainen 21.1.2020

_________________________
Sirkka-Liisa Malmlund
puheenjohtaja

_________________________
Åsa Knuts
sihteeri

