PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 4/2019
Aika: 7.5.2019 klo 11.25–14.05
Paikka: Aftonro, Iniö

Läsnä:

Malmlund Sirkka-Liisa
Brander Kristina
Agge Regina
Karlsson Ritva
Karlsson Stig
Lindqvist Yngve
Nymalm Elisabeth
Palmu Karl-Johan
Söderholm Hilkka
Wahtera Rainer
Knuts Åsa

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

Törnqvist Erik

jäsen

§ 33

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.25.

§ 34

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

§ 35

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 37

Edustajan/Edustajien valitseminen vanhuspoliittisen strategian työryhmään
Vanhusneuvosto valitsi työryhmään edustajiksi Hilkka Söderholmin ja Sirkka-Liisa Malmlundin.
Syksyllä, kun valitaan uusi vanhusneuvosto, valitaan uudet edustajat.

§ 38

Paraisten päivät
Vanhusneuvostolla on yhteinen osasto muiden Paraisten kaupungin näytteilleasettajien
kanssa. Puheenjohtaja yrittää saada jonkun Recycle IT -hankkeen jäsenistä mukaan
informoimaan toiminnastaan. Samalla voitaisiin jakaa näytönpuhdistusliinoja (hankkeen
mainosmateriaalia). Puheenjohtaja laatii aikataulun ja ottaa yhteyttä jäseniin, jotka ovat
luvanneet olla mukana.

Korppoossa, Nauvossa ja Houtskarissa järjestetään vastaavanlaiset tapahtumat:
Korppoo: Elisabeth Nymalm hoitaa paikkavarauksen ja osallistuu Korppoossa 8.6.
järjestettävään Kesästarttiin. Sihteeri lähettää esitteitä. Puheenjohtaja yrittää saada
tännekin jonkun Recycle IT -hankkeen jäsenistä mukaan.
Nauvo: Perunafestivaali ”De vita Päron” pidetään 15.6. Yngve Lindqvist hoitaa
paikkavarauksen ja hankkii pöydän esitteitä varten. Puheenjohtaja yrittää saada myös tänne
jonkun Recycle IT -hankkeen jäsenistä mukaan.
Houtskari: Iloista ruokaa! -tapahtuma järjestetään 17.8. Vanhusneuvosto suunnittelee
osallistuvansa tapahtumaan.
§ 39

Kunta-alueiden terveiset
Uusia aloitteita ei ole jätetty.
Vanhusneuvoston tietoon on tullut, että Houtskarin ruokatilanne on katastrofaalinen.
Vanhusneuvosto on erittäin huolestunut tilanteesta ja toivoo asian selvittämistä heti. Asiasta
lähetetään kirjelmä asianosaisille.

§ 40

Muut asiat
Vanhusneuvosto toivoo, että 80-vuotistarkastusten yhteydessä tarkastettaisiin myös vanhusten
hampaat. Hammashoitolasta on pyydetty lausuntoa ja vanhusneuvosto lähettää asiasta
kirjelmän sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Keskusteltiin muutoksista saariston postinjakelussa. Vanhusneuvosto ilmaisee huolensa ja laatii
asiasta kirjelmän.

§ 41

Seuraava kokous
Seuraava kokous suunnitellaan pidettävän elokuun lopussa.

Parainen 7.5.2019

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
puheenjohtaja

____________________
Åsa Knuts
sihteeri

