PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 2/2021
Tid: 9.2.2021 kl. 10.00-12.14
Plats: Styrhytten, stadshuset + distans

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

ordförande
medlem
vice ordförande, distans
medlem
medlem, distans
medlem
medlem
medlem, distans
medlem
medlem
sekreterare

Frånvarande: Karlsson Stig R

medlem

§ 11

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.00.

§ 12

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

§ 13

Justering av protokollet från senaste möte.
Protokollet från senaste möte justerades.

§ 14

Äldrerådet skriver ett utlåtande till stadsstyrelsen angående fastighetseffektivitetsarbetsgruppens åtgärdsförslag i mellanrapporten, oktober 2020.
Rådets medlemmar framförde sina förslag och efter diskussion skrevs ett utlåtande till
stadsstyrelsen.
Iniö:
Kristina Brander framförde följande: (bilaga 1)

Med beaktande av åldersstrukturen i Iniö skulle det vara synnerligen olyckligt att minska
antalet platser i det effektiverade serviceboendet med 25 %. Även om det tidvis finns
lediga rum kommer alla med stor sannolikhet att behövas. Boendeenheten är byggd
utgående från Iniös framtida behov och är välfungerande och i gott skick.
Personalresursen bör givetvis alltid dimensioneras enligt faktiska behovet.
Beaktas bör också att i Iniö inte finns någon fungerande hemvård utanför Aftonroområdet vilket innebär att alla som inte längre klarar sig hemma är hänvisade till Aftonro.

Korpo:
Elisabeth Nymalm framförde följande:
I Korpo bör Gluggen som är belägen mitt i centrum behålls i stadens ägo. Utrymmet är
lätttillgängligt inte bara för ungdomarna utan även som möteslokal för äldre och olika
föreningar.

Nagu:
Yngve Lindqvist framförde följande: (bilaga 2)
Arbetsgruppen föreslår realisering av Grannas samt att ett nytt byggnadskomplex byggs
på tomten av en extern aktör.
Äldrerådets åsikt är att Grannas bör bevaras i stadens ägo med följande motiveringar:
•
•
•
•
•
•

Grannas är en fungerande hälsocentral och äldreboende centralt beläget i Nagu
i huset verkar även stadens centralkök som gör mat förutom till Grannas även till
skolor och daghem i Nagu
huset är i gott skick endast drygt 20 år gammalt
i huset finns ett befolkningsskydd, så om Grannas rivs måste ett nytt
befolkningsskydd byggas i det nya ”Grannas”
Grannas är trivsamt och tryggt för klienterna
med en privatisering nås inga inbesparingar!

Enligt föredragningen i äldrerådet har man även för avsikt att införliva Furubo i
komplexet.
Stiftelsen Furubo äger sina fastigheter och har inte ens tillfrågats om planerna.
I stället för att realisera Grannas kunde man vid framtida ökande behov förstora
fastigheten (möjlighet till detta finns) och planera på vilket vis man kunde ta med Furubo
för att utöka servicebostädernas antal.

Pargas:
Äldrerådet anser att Solgläntans och Seniorstugans flytt till Kombila blir ett lyckat
koncept. Det uppstår synergier på olika områden som t.ex mattransporter, användning av
samma personal o.s.v
Äldrerådet anser också att den f.d Mentalvårdscentralens psykiatriska avdelning skulle
passa bra för gruppboende för de äldre. Bostadsrummen är delade i 3 moduler så att
alltid 5 rum har gemensamt kök och allrum. Till varje rum hör en egen toalett. Den ena av
de tre modulerna har dessutom breda dörröppningar både till rummet och toaletten.
Från den modulen slipper man också ut till gården.
HVC och Malmkulla är bredvid samt Malmkullas kök. Här borde man också uppnå
synergier på flera olika områden. Vi har ju brist på lämpliga servicebostäder.

§ 15

Hälsningar från kommunområden
Iniö:
År 2023 byts m/s Aura ut mot m/s Sterna på rutten Iniö-Gustavs. Det enda passagerarutrymmet som finns är beläget under bildäck. Detta betyder att färjan som skall börja
trafikera inte passar personer som är rörelsehämmade eller äldre. Det borde finnas ett
invalidvänligt utrymme på bildäck. Äldrerådet beslöt att skicka en skrivelse om detta till
näringslivschef Tomas Eklund och NTM-centralens vägingenjör Tapani Jaakkola.
Nagu:
Pensionärsklubben Festingarna kommer att fortsätta med byavandringarna bara vädret
tillåter.
Korpo:
Boenden på Regnbågen samt i servicebostäderna runtomkring har varit helt utan TVförbindelser i ca 10 dygn. Felet berodde inte på TV- apparaterna utan det var Partels förbindelser som inte fungerade. Dessutom fick man ingen information om felet. Äldrerådet
skriver en skrivelse till Partel och påminner dem om att om det uppkommer liknande
situationer i framtiden måste de genast ge information till berörda samt få förbindelserna
snabbare reparerade eftersom TV-tittande är högt prioriterat bland de äldre, i synnerhet
nu i coronatider.
Pargas:
Folkhälsan i Pargas skall göra cykel- och vandringsledkartor och nu har de kontaktat
Rainer Wahtera och frågat om han kunde hjälpa till med vissa delar.
Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry skall i dag hålla Teams-möte för sina medlemmar.
Inbjuden gäst är Tapio Heiskanen från Liikenneturva.

§ 16

Övriga ärenden.
Innan mötet började fotograferades de medlemmar som var på plats för en artikel
till stadens informationsblad NYTT. Senare under mötet gick rådet igenom artikelns
textinnehåll.
Den lagstadgade äldrepolitiska strategin borde bli klar under våren.
Äldrerådet fick statistik gällande 80-åringarnas årsgranskningar från år 2019. Statistiken
från år 2020 var inte ännu sammanställd men skickas till sekreteraren så fort den blir klar.
När vi får fjolårets statistik går vi igenom dem.
Äldrerådet önskar att det skulle finnas information i tidningar om var/hur man hittar
coronainformationen som finns på stadens hemsida. Denna information kunde spridas ut
till de olika kommunområdena t.ex genom annonsering i Pargas Kungörelser, Skärgårdsbladet, Korpo Bladet och Houtskär Nytt. Äldrerådet skriver en skrivelse om detta till
social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström.
Rekryteringar till skärgården. Äldrerådet önskar att staden skulle effektivera
rekryteringen av sjukvårdspersonal såsom läkare, tandläkare till alla kommunområden.
Äldrerådet skriver en skrivelse till social- och hälsovårdsdirektören Miia Lindström.
Medlemmen Rainer Wahtera kom med rådet att då det nya äldrerådet tillträder skulle
man ordna ett möte med de olika nämndernas ordföranden. På detta vis skulle man göra
äldrerådet bekant för de andra nämnderna.

§ 17

Följande möte.
Följande möte planeras till tisdag 20.4 kl. 10.00.

Pargas 9.2.2021

_________________________
Sirkka-Liisa Malmlund
ordförande

_________________________
Åsa Knuts
sekreterare

