PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 5/2019
Tid: 8.10.2019 kl. 10.00-11.50
Plats: Styrhytten, stadshuset

Närvarande: Malmlund Sirkka-Liisa
Agge Regina
Brander Kristina
Jansson Marita
Karlsson Stig R
Lindqvist Yngve
Palmu Karl-Johan
Wahtera Rainer
Knuts Åsa

ordförande
medlem
viceordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
sekreterare

Frånvarande: Nymalm Elisabeth
Söderholm Hilkka
Törnqvist Erik

medlem
medlem
medlem

§ 42

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.00.

§ 43

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

§ 44

Äldrerådet
Äldrerådet består av medlemmarna: ordförande Sirkka-Liisa Malmlund (Pargas svenska
pensionärer r.f.), viceordförande Kristina Brander (Pensionärsföreningen i Iniö r.f.) Regina
Agge (Kårkulla seniorer r.f.), Marita Jansson (Paraisten eläkeläiset ry.), Stig R Karlsson
(Pargas krigsveteraner r.f.), Yngve Lindqvist (Pensionärsklubben Festingarna i Nagu
r.f.), (Elisabeth Nymalm (Korpo pensionärer r.f.), Karl-Johan Palmu
(Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär r.f.), Hilkka Söderholm (Eläkeliiton Paraisten
yhdistys ry.) Erik Törnqvist (Pargas krigsveteraner r.f.) Rainer Wahtera (Pargas svenska
pensionärer r.f.). Åsa Knuts fungerar som äldrerådets sekreterare.
Rådets uppgifter
1.Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av
kommunala verksamheter som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa,

delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är
viktiga med tanke på den service som den äldre befolkningen behöver.
2.Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller den äldre befolkningen, ge utlåtanden till
stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för den äldre
befolkningen innan ärendena går till beslutsfattande.
Antal möten
6 möten planeras att hållas under året.
Arvoden och ersättningar
80 € för protokollfört möte. Överskrider mötet tre timmar höjs arvodet med 50 %. För
medlem vars enkelresa överstiger 1,5 h höjs arvodet med 50 %. Kilometerersättning för år
2019 är 43 cent/km och för medföljande person + 3 cent/km.
Möteskallelse
Möteskallelsen skickas per brev 5 dagar före mötet. En påminnelse om mötet skickas via
mail till de medlemmar som har mail-adress.
Justering av protokollet
Protokollet justeras på nästa möte. Utlåtanden till olika organ justeras vid behov
omedelbart.
§ 45

Justering av protokollet från senaste möte.
§ 40 övriga ärenden. Skrivelsen om ändringar i postgången skickades inte då posten
tog en paus i ärendet. Protokollet från senaste möte justerades.

§ 46

Val av representant/er till arbetsgruppen för den äldrepolitiska strategin.
Hilkka Söderholm och Sirkka-Liisa Malmlund omvaldes till arbetsgruppens representanter.

§ 47

De äldres vecka
Äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki har kontaktat ordföranden med en önskan
om att rådet gärna får medverka i de äldres veckas program. Eftersom det nya rådet först
nu sammankommit kunde rådet inte ställa upp detta år. Äldrerådet ställer sig positivt till
att ordna något nästa år t.ex gemensamt med någon annan förening men önskar att
staden tar första initiativet till planeringen.

§ 48

Gemensamt möte med Kimitoöns råd för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Äldrerådet i Pargas står i turen att bjuda in Kimitoöns råd för äldre och personer med
funktionsnedsättning. På mötet bestämdes att vi bjuder in dem i april. Sekreteraren
meddelar Kimitoöns råd om den planerade tidpunkten.

§ 49

Hälsningar från kommunområden
Nagu
I Nagus förslagslåda har det inkommit ett brev angående varför allmänna toaletter för
turister i Norra hamnen stängs till kvällen då det inte finns tillgång till andra allmänna
toaletter på Kyrkbacken. Äldrerådet beslöt skicka ärendet vidare till Nagunämnden.

Pensionärsklubben Fästingarna i Nagu har ansökt om en gymkurs i Skärgårdens
kombis regi. Detta lyckades inte men nu har föreningen för detta verksamhetsår fått
det ordnat genom ett understöd via Sparbanksstiftelsen i Nagu. Äldrerådet kommer att
skriva en skrivelse till Skärgårdens kombi med önskemål om att föreningen nästa höst
kunde få kursen via dem.
Iniö
Luftvärmepumpar till Aftonro är på kommande. Denina Björklund är vald till ny ledande
sjuksköterska på Aftonro fr.o.m. 14.10.2019.
§ 50

Diskussion om halkskydd
Stadsfullmäktige har förklarat motionen om halkskydd slutbehandlad. Äldrerådet tycker
fortsättningsvis att halkskydd är en viktig sak som förebygger halkolyckor. En skrivelse
skickas till stadsstyrelsen i vilken rådet uppmanar stadsstyrelsen att reservera 15.000 €
för halkskydd för personer över 70 år i budgeten för år 2020.

§ 51

Övriga ärenden
Genomgång av Pargasdagarna 2019.
I Pargas och Korpo genomfördes det planerade programmet. I Nagu och Houtskär
ordnades inget.
Matsituationen i Houtskär. En ny kock finns i köket. Karl-Johan Palmu kontaktar ännu
äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg för mer information.
Äldrerådet har erhållit svar på sin skrivelse från social- och hälsovårdsnämnden om
tandgranskningar för 80-åringar. Fr.o.m. 1.1.2020 inleds gratis tandgranskning för 80åringar som förebyggande åtgärd.
Äldrerådet har fått en inbjudan till Träskändas äldreråd.
Förutom de idélådor som finns på olika platser i staden planerar rådet en digital postlåda
på stadens hemsida. Ordföranden kontaktar berörda.
Äldrerådet planerar bjuda in den nya tekniska chefen i mars. Detta möte kunde ordnas
gemensamt med rådet för personer med funktionsnedsättning.
Åldrerådet kommer att skicka en skrivelse till Pargas kyrkliga samfällighet angående WC:n
vid begravningskapellet. Vid begravningskapellet nedanför muren finns en WC som
stänger rätt tidigt och nu har det inkommit önskemål om att den skulle få vara öppen
även kvällstid.
Rainer Wahtera kom med ett förslag till ett radioprogram för pensionärer. Rådet hoppas
att Rundradion kunde tillmötesgå pensionärerna med att bygga upp ett cirka en timmes
långt radioprogram i veckan som gäller den äldre befolkningen. Sändningstiden
skulle vara någon gång mellan kl. 7-12 med repriser på lokalradiostationerna. Rådet vill
att ärendet skall tas upp på Svenska pensionärsförbundets styrelsemöte och kontaktar
därmed styrelsemedlemmen Christjan Brander.

Äldrerådet diskuterade f.d. mentalvårdscentralens utrymmen på Vapparvägen.
Ordföranden berättade att hon varit med och planerat utrymmena för mentalvårdscentralen och anser att dessa utrymmen skulle vara lämpliga för äldreboende. Äldrerådet
följer upp hur ärendet framskrider i staden.
§ 52

Följande möte.
Följande möte hålls i Nagu tisdag 19.11.2019.

Pargas 8.10.2019

_________________________
Sirkka-Liisa Malmlund
ordförande

_________________________
Åsa Knuts
sekreterare

