PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 5/2019
Aika: 8.10.2019 klo 10.00–11.50
Paikka: Ohjaamo, kaupungintalo

Läsnä:

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

puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

Nymalm Elisabeth
Söderholm Hilkka
Törnqvist Erik

jäsen
jäsen
jäsen

§ 42

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

§ 43

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

§ 44

Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto koostuu seuraavista jäsenistä: puheenjohtaja Sirkka-Liisa Malmlund
(Pargas svenska pensionärer rf), varapuheenjohtaja Kristina Brander
(Pensionärsföreningen i Iniö rf), Regina Agge (Kårkulla seniorer rf), Marita Jansson
(Paraisten eläkeläiset ry), Stig R. Karlsson (Pargas krigsveteraner rf – Paraisten
sotaveteraanit ry), Yngve Lindqvist (Pensionärsklubben Festingarna i Nagu rf), Elisabeth
Nymalm (Korpo pensionärer rf), Karl-Johan Palmu (Pensionärsbostadsföreningen i
Houtskär rf), Hilkka Söderholm (Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry), Erik Törnqvist (Pargas
krigsveteraner rf – Paraisten sotaveteraanit ry) ja Rainer Wahtera (Pargas svenska
pensionärer rf). Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Åsa Knuts.
Neuvoston tehtävät
1. Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen

väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen
kannalta.
2. Toimia asiantuntijaelimenä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja
kaupungin muille toimielimille. Vanhusneuvostoa on kuultava ikääntyneen väestön
kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä
päätöksentekovaiheeseen.
Kokousten määrä
Vuoden aikana suunnitellaan pidettävän kuusi kokousta.
Palkkiot ja korvaukset
80 euroa sellaista kokousta kohden, josta on pidetty pöytäkirjaa. Jos kokous kestää yli
kolme tuntia, palkkiota korotetaan 50 prosentilla. Jos jäsenen yksisuuntainen matka
kestää yli 1,5 tuntia, palkkiota korotetaan 50 prosentilla. Vuonna 2019 kilometrikorvaus
on 43 senttiä/km ja mukana seuraavasta henkilöstä lisäksi +3 senttiä/km.
Kokouskutsu
Kokouskutsu lähetetään kirjeitse viisi päivää ennen kokousta. Niille jäsenille, joilla on
sähköpostiosoite, lähetetään muistutus kokouksesta sähköpostitse.
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Eri toimielimille annettavat lausunnot
tarkastetaan tarvittaessa välittömästi.
§ 45

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
§ 40 Muut asiat. Postinkulkuun kaavailtuja muutoksia koskenutta kirjelmää ei lähetetty,
koska posti otti asiassa aikalisän. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 46

Edustajan/Edustajien valitseminen vanhuspoliittisen strategian työryhmään
Hilkka Söderholm ja Sirkka-Liisa Malmlund valittiin uudelleen edustajiksi työryhmään.

§ 47

Vanhusten viikko
Vanhustyön päällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki on ottanut yhteyttä puheenjohtajaan ja
esittänyt toiveen, että vanhusneuvosto osallistuisi vanhusten viikon ohjelmaan. Koska
uusi neuvosto on kokoontunut vasta nyt, se ei tänä vuonna pysynyt olemaan mukana.
Vanhusneuvosto suhtautuu myönteisesti siihen, että se järjestäisi ensi vuonna jotain,
esimerkiksi jonkin muun yhdistyksen kanssa. Vanhusneuvosto toivoo kuitenkin, että aloite
ohjelman suunnittelusta tulee ensin kaupungilta.

§ 48

Yhteinen kokous Kemiönsaaren vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa
Nyt on Paraisten vanhusneuvoston vuoro kutsua Kemiönsaaren vanhus- ja
vammaisneuvosto vieraakseen. Kokouksessa päätettiin, että neuvosto kutsutaan vieraaksi
huhtikuussa. Sihteeri ilmoittaa suunnitellusta ajankohdasta Kemiönsaaren neuvostolle.

§ 49

Kunta-alueiden terveiset
Nauvo
Nauvon ehdotuslaatikkoon on tullut kirje, jossa kysytään, miksi Pohjoissatamassa olevat
matkailijoille tarkoitetut yleiset käymälät suljetaan illaksi, vaikka Kyrkbackenilla ei ole
käytettävissä muita yleisiä käymälöitä. Vanhusneuvosto päätti lähettää asian edelleen
Nauvon lautakunnalle.
Pensionärsklubben Festingarna i Nagu -yhdistys on pyytänyt kuntosalikurssin
järjestämistä Saariston Kombissa. Se ei onnistunut, mutta yhdistys on nyt täksi
toimintavuodeksi saanut asian järjestymään Nauvon säästöpankkisäätiön avustuksen
turvin. Vanhusneuvosto kirjoittaa Saariston Kombille kirjelmän ja esittää toiveen, että
yhdistys ensi vuonna saisi kurssin järjestymään Kombin kautta.
Iniö
Aftonrohon on tulossa ilmalämpöpumput. Denina Björklund on valittu Aftonron uudeksi
johtavaksi sairaanhoitajaksi 14.10.2019 alkaen.

§ 50

Keskustelua liukuesteistä
Kaupunginvaltuusto on todennut liukuesteitä koskeneen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Vanhusneuvosto on edelleen sitä mieltä, että liukuesteet ovat tärkeä asia liukastumisten
ehkäisyssä. Kaupunginhallitukselle lähetetään kirjelmä, jossa neuvosto kehottaa
kaupunginhallitusta varaamaan vuoden 2020 talousarvioon 15 000 euroa yli 70vuotiaiden liukuesteitä varten.

§ 51

Muut asiat
Vuoden 2019 Paraisten päivien läpikäynti.
Paraisilla ja Korppoossa toteutettiin suunniteltu ohjelma. Nauvossa ja Houtskarissa ei
järjestetty mitään.
Houtskarin ruokatilanne. Keittiössä on uusi kokki. Karl-Johan Palmu ottaa vielä yhteyttä
vanhustyön ohjaajaan Annika Brunnsbergiin lisätietojen saamiseksi.
Vanhusneuvosto on saanut sosiaali- ja terveyslautakunnalta vastauksen kirjelmäänsä 80vuotiaiden hammastarkastuksista. 80-vuotiaille aloitetaan 1.1.2020 alkaen ilmainen
hammastarkastus ehkäisevänä toimenpiteenä.
Vanhusneuvosto on saanut kutsun Järvenpään vanhusneuvoston vieraaksi.
Eri paikoissa eri puolilla kaupunkia olevien idealaatikoiden lisäksi neuvosto suunnittelee
digitaalista postilaatikkoa kaupungin kotisivuille. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä
asianosaisiin.
Vanhusneuvosto suunnittelee kutsuvansa uuden teknisen päällikön kokoukseensa
maaliskuussa. Kokous voitaisiin järjestää yhteisenä vammaisneuvoston kanssa.
Vanhusneuvosto lähettää Paraisten seurakuntayhtymälle kirjelmän siunauskappelin
yhteydessä olevasta WC:stä. Siunauskappelin yhteydessä muurin alapuolella on WC, joka
suljetaan melko aikaisin, ja nyt on esitetty toive, että WC olisi avoinna myös iltaisin.

Rainer Wahtera esitti ehdotuksen eläkeläisten radio-ohjelmasta. Neuvosto toivoo, että
Yleisradio voisi ottaa eläkeläiset huomioon kehittämällä viikoittain lähetettävän noin
tunnin pituisen radio-ohjelman, jossa käsitellään ikäihmisten asioita. Lähetysaika voisi olla
joskus klo 7:n ja klo 12:n välillä ja ohjelma voitaisiin lähettää uusintana paikallisilla
radioasemilla. Neuvosto haluaa, että asia otetaan käsiteltäväksi Svenska
pensionärsförbundetin hallituksen kokouksessa, ja ottaa sen vuoksi yhteyttä hallituksen
jäseneen Christjan Branderiin.
Vanhusneuvosto keskusteli Vapparintiellä sijaitsevista entisen mielenterveyskeskuksen
tiloista. Puheenjohtaja kertoi olleensa mukana suunnittelemassa mielenterveyskeskuksen
tiloja. Hän on sitä mieltä, että tilat soveltuisivat vanhusten asumisyksiköksi.
Vanhusneuvosto seuraa asian etenemistä kaupungissa.
§ 52

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Nauvossa tiistaina 19.11.2019.

Parainen 8.10.2019

_________________________
Sirkka-Liisa Malmlund
puheenjohtaja

_________________________
Åsa Knuts
sihteeri

