PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 2/2021
Aika: 9.2.2021 klo 10.00–12.14
Paikka: Ohjaamo, kaupungintalo + etäyhteys

Läsnä:

Malmlund Sirkka-Liisa
Agge Regina
Brander Kristina
Jansson Marita
Nymalm Elisabeth
Lindqvist Yngve
Palmu Karl-Johan
Söderholm Hilkka
Törnqvist Erik
Wahtera Rainer
Knuts Åsa

puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja, etänä
jäsen
jäsen, etänä
jäsen
jäsen
jäsen, etänä
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

Karlsson Stig R.

jäsen

§ 11

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

§ 12

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

§ 13

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 14

Vanhusneuvosto laatii kaupunginhallitukselle lausunnon kiinteistötehokkuustyöryhmän
väliraportissa lokakuussa 2020 esitetyistä toimenpide-ehdotuksista.
Neuvoston jäsenet esittivät ehdotuksensa ja keskustelun jälkeen kaupunginhallitukselle
laadittiin lausunto.
Iniö:
Kristina Brander esitti seuraavaa (liite 1):

Iniön ikärakenne huomioon ottaen tehostetun palveluasumisen paikkamäärän
vähentäminen 25 %:lla olisi varsin valitettavaa. Vaikka huoneita on ajoittain vapaana, niitä
kaikkia tullaan suurella todennäköisyydellä tarvitsemaan. Asumisyksikkö on rakennettu
Iniön tuleviin tarpeisiin ja se on toimiva ja hyvässä kunnossa.
Henkilöstöresurssit tulee luonnollisesti aina mitoittaa todellisen tarpeen mukaisesti.
Huomioon tulee ottaa myös se, että Iniössä ei ole toimivaa kotihoitoa Aftonron alueen
ulkopuolella, eli kaikki, jotka eivät enää selviydy kotona, ohjataan Aftonrohon.

Korppoo:
Elisabeth Nymalm esitti seuraavaa:
Korppoossa keskellä keskustaa sijaitseva Gluggen tulee säilyttää kaupungin omistuksessa.
Tila on helposti paitsi nuorten saavutettavissa, myös vanhusten ja eri yhdistysten
kokoontumistilana.

Nauvo:
Yngve Lindqvist esitti seuraavaa (liite 2):
Työryhmä esittää, että Grannas myydään ja että ulkopuolinen toimija rakentaa tontille
uuden rakennuskompleksin.
Vanhusneuvoston näkemys on, että Grannas tulee säilyttää kaupungin omistuksessa.
Perustelut ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•

Grannas on toimiva terveysasema ja vanhusten asumisyksikkö, joka sijaitsee
keskeisellä paikalla Nauvossa.
Rakennuksessa toimii myös kaupungin keskuskeittiö, joka valmistaa ruoan
Grannaksen lisäksi myös Nauvon kouluille ja päiväkodille.
Rakennus on hyvässä kunnossa, se on vain runsaat 20 vuotta vanha.
Rakennuksessa on väestönsuoja, eli jos Grannas puretaan, uuteen ”Grannakseen” on
rakennettava uusi väestönsuoja.
Grannas on viihtyisä ja turvallinen asiakkaille.
Yksityistämisellä ei saavuteta säästöjä!

Vanhusneuvostolle annetun esittelyn mukaan kompleksiin on tarkoitus liittää myös
Furubo.
Stiftelsen Furubo omistaa itse kiinteistönsä eikä siltä ole edes kysytty suunnitelmista.
Myymisen sijaan Grannaksen kiinteistöä voitaisiin tarpeiden tulevaisuudessa kasvaessa
laajentaa (tämä on mahdollista) ja suunnitella, millä tavoin Furubo voitaisiin sisällyttää
siihen palveluasuntojen määrän lisäämiseksi.

Parainen:
Vanhusneuvosto pitää Aurinkoisen ja Seniorituvan siirtämistä Kombilaan onnistuneena
konseptina. Kohteessa syntyy synergiavaikutuksia eri osa-alueilla, esimerkiksi
ruokakuljetusten ja samojen työntekijöiden hyödyntämisen muodossa.
Vanhusneuvoston mielestä myös entisen mielenterveyskeskuksen psykiatrinen osasto
soveltuisi hyvin vanhusten ryhmäasumiseen. Asuinhuoneet on jaettu kolmeen moduuliin
niin, että viidellä huoneella on aina yhteinen keittiö ja olohuone. Jokaiseen huoneeseen
kuuluu oma wc. Yhdessä kolmesta moduulista on lisäksi leveät oviaukot sekä huoneisiin
että wc:ihin. Kyseisestä moduulista pääsee myös pihalle.
Terveyskeskus ja Malmkulla ovat vieressä, kuten myös Malmkullan keittiö. Myös tässä
kohteessa pitäisi saavuttaa synergiavaikutuksia useilla eri osa-alueilla. Meillähän on pula
sopivista palveluasunnoista.

§ 15

Kunta-alueiden terveiset
Iniö:
Iniö–Kustavi-reittiä alkaa vuonna 2023 liikennöidä m/s Auran sijaan m/s Sterna. Sternan
ainoa matkustajatila sijaitsee autokannen alla. Tämä tarkoittaa sitä, että liikennöinnin
aloittava alus ei sovellu liikuntaesteisille eikä vanhuksille. Autokannella pitäisi olla
liikuntarajoitteisille soveltuva tila. Vanhusneuvosto päätti lähettää asiasta kirjelmän
elinkeinopäällikkö Tomas Eklundille ja ELY-keskuksen tieinsinöörille Tapani Jaakkolalle.
Nauvo:
Pensionärsklubben Festingarna -eläkeläiskerho jatkaa kyläkierroksia sään salliessa.
Korppoo:
Sateenkaaren ja ympäröivien palveluasuntojen asukkaat ovat olleet kokonaan ilman TVyhteyksiä noin 10 vuorokautta. Vika ei johtunut TV-vastaanottimista, vaan Partelin
yhteydet eivät toimineet. Viasta ei myöskään tiedotettu. Vanhusneuvosto laatii Partelille
kirjelmän ja muistuttaa yhtiötä siitä, että jos vastaavia tilanteita syntyy tulevaisuudessa,
yhtiön on välittömästi tiedotettava asiasta asianomaisille ja saatava yhteydet korjattua
nopeammin, koska television katsominen on erittäin tärkeä asia vanhuksille, varsinkin nyt
korona-aikana.
Parainen:
Paraisten Folkhälsan aikoo tehdä pyöräily- ja kävelyreittikarttoja. Yhdistys on nyt ottanut
yhteyttä Rainer Wahteraan ja tiedustellut häneltä, voisiko hän auttaa asiassa joiltakin
osin.
Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry aikoo pitää jäsenilleen tänään Teams-kokouksen.
Vieraaksi on kutsuttu Tapio Heiskanen Liikenneturvasta.

§ 16

Muut asiat
Paikalla olleet jäsenet kuvattiin ennen kokouksen alkua kaupungin tiedotuslehteen Nyttiin
tulevaa artikkelia varten.
Myöhemmin kokouksen aikana neuvosto kävi läpi artikkelin tekstisisällön.
Lakisääteisen vanhuspoliittisen strategian pitäisi valmistua kevään aikana.
Vanhusneuvosto sai tilastotiedot 80-vuotiaiden vuositarkastuksista vuodelta 2019.
Vuoden 2020 tilastotietoja ei ollut vielä koottu, mutta ne lähetetään sihteerille heti niiden
valmistuttua.
Käymme viime vuoden tilastotiedot läpi, kun saamme ne.
Vanhusneuvosto toivoo, että lehdissä informoitaisiin, mistä/miten kaupungin kotisivuilla
olevat koronaa koskevat tiedot löytää. Tätä informaatiota voitaisiin jakaa eri kuntaalueille esimerkiksi julkaisemalla ilmoitus Paraisten Kuulutuksissa, Skärgårdsbladetissa,
Korpo Bladetissa ja Houtskär Nyttissä. Vanhusneuvosto lähettää asiasta kirjelmän sosiaalija terveysjohtaja Miia Lindströmille.
Rekrytoinnit saaristoon. Vanhusneuvosto toivoo, että kaupunki tehostaisi
sairaanhoitohenkilöstön, kuten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden, rekrytointia kaikille
kunta-alueille.
Vanhusneuvosto laatii kirjelmän sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindströmille.
Jäsen Rainer Wahtera antoi sellaisen neuvon, että uuden vanhusneuvoston aloittaessa
kannattaisi järjestää kokous eri lautakuntien puheenjohtajien kanssa. Tällä tavoin
vanhusneuvostoa tehtäisiin tutuksi muille lautakunnille.

§ 17

Seuraava kokous
Seuraava kokous suunnitellaan pidettävän tiistaina 20.4. klo 10.00.

Parainen 9.2.2021

_________________________
Sirkka-Liisa Malmlund
puheenjohtaja

_________________________
Åsa Knuts
sihteeri

