PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 2/2018
Aika: 20.3.2018 klo 10.00–12.45
Paikka: Ohjaamo, kaupungintalo

Läsnä:

Malmlund Sirkka-Liisa
Agge Regina
Brander Kristina
Nymalm Elisabeth
Nymalm Per
Söderholm Hilkka
Törnqvist Erik
Wahtera Rainer
Knuts Åsa

puheenjohtaja
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

Karlsson Ritva
Karlsson John-Gustav
Palmu Karl-Johan

jäsen
jäsen
jäsen

§8

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

§9

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

§ 10

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 11

Toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi (liitteenä)
Vuoden 2018 toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

§ 12

Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin informoi eri kaavoitushankkeista
Paraisten kaupungilla on käynnissä useita kaavoitushankkeita. Vanhusneuvosto sai tiedoksi
kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levinin informaation seuraavista hankkeista: Vapparintien
liikekortteli, Kalkholmen ja Kirkkosalmenrannan pohjoisosa + eteläosa.

§ 13

IT-neuvonantaja
Digitalisaatio lisääntyy yhteiskunnassamme koko ajan. Neuvosto oli yksimielinen siitä, että
tarvitaan IT-neuvonantaja, jolta ikääntyneet voivat saada neuvoja ja apua muutaman tunnin

ajan muutamana päivänä viikossa. Paraisilla paikkana voisi olla esimerkiksi Seniorrum ja joinakin
päivinä IT-neuvonantaja voisi käydä myös saaristossa. Kristina Brander ja Sirkka-Liisa Malmlund
laativat asiasta kirjelmän kaupunginhallitukselle.
§ 14

Kuntahallinnon vastuuhenkilö
Asia palautetaan seuraavaan kokoukseen.

§ 15

Paraisten kaupungin ilmoitukset
Vanhusneuvosto on kiinnittänyt huomiota kaupungin ilmoituksiin. Monien ikääntyneiden on
vaikea lukea tekstejä värilliseltä pohjalta. Neuvosto päätti, että Sirkka-Liisa Malmlund ja Kristina
Brander tekevät yhteenvedon neuvoston parannusehdotuksista tiedotuspäällikkö Anne-Maarit
Itäselle.

§ 16

Muut asiat
- Hilkka Söderholm kertoi Turussa järjestetystä Eläkeliiton koulutuksesta. Myös Ritva Karlsson
osallistui koulutukseen.
- Sirkka-Liisa Malmlund on osallistunut Poijussa pidettyyn tapaamiseen, jossa oli mukana Leif
Westerén Turun vanhusneuvostosta.
- John-Gustav Karlsson on anonut vapautusta vanhusneuvoston jäsenyydestä.
- Rainer Wahtera aikoo osallistua keskustelutilaisuuteen, joka on osa ammattikorkeakoulu
Novian ”Frivilligarbete för äldre” -nimistä hanketta.
- Sihteeri informoi palkkioiden maksuun tulleista muutoksista ja siitä, että palkkioerittelyt saa
nykyisin nettipankin kautta.
- Seuraavaan kokoukseen kutsumme kaupunginjohtaja Patrik Nygrénin. Hänen ollessa estynyt
kutsumme kokoukseen kaupunginlakimies Monica Avellanin.

§ 17

Seuraava kokous 22.5.2018 klo 10.00 Ohjaamossa
Vanhustyön päällikkö Gun Sirén osallistuu kokoukseen.

Parainen 20.3.2018

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
puheenjohtaja

____________________
Åsa Knuts
sihteeri

