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§ 21

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

§ 22

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

§ 23

Turun vanhusneuvoston Leif Westerénin vierailu
Vanhusneuvosto sai Leif Westeréniltä informaatiota Turun vanhusneuvostosta.

§ 24

Vanhustyön päällikkö Camilla Bergman-Kärpijoki informoi vanhustenhuollosta.
Vanhusneuvosto sai vanhustyön päälliköltä informaatiota vanhustenhuollosta.
Kaupungin vanhuspoliittinen strategia. Sosiaali- ja terveyslautakunta nimittää kokouksessaan
11.4.2019 työryhmän päivittämään vuosien 2011–2015 vanhuspoliittista strategiaa.
Viranhaltijoiden lisäksi työryhmään osallistuu myös yhdestä kahteen vanhusneuvoston
edustajaa.
Kaikilla yksiköillä on vuosittain päivitettävä varautumissuunnitelma, myös evakuointiharjoituksia
pidetään. Myös uudet työntekijät on tärkeää perehdyttää varautumissuunnitelmaan.

§ 25

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 26

”Paraisten Kylätalo” -kaavaselostus
Kaavahankkeen valmisteluaineisto on ollut nähtävillä helmikuussa 2019. Neuvoston jäsenille
lähetettiin kotiin kopiot valmisteluaineistosta.

§ 27

Keskuspuiston yleissuunnitelma
Vanhusneuvosto sai yleissuunnitelman tiedoksi. Seuraavat asiat otettiin esille:
Kulkuväylien tulisi olla tasaisia ja riittävän leveitä rollaattoreille ja pyörätuoleille. Puistossa tulee
olla riittävästi penkkejä ja mielellään myös muutamia korkeampia penkkejä. Iäkkäämpien
ihmisten on helpompi istuutua ja nousta korkeammilta penkeiltä. Kaikkia penkkejä ei pidä siirtää
pois talveksi, muutamia voitaisiin jättää. Esiintymislava tulee kattaa.

§ 28

Saapuneet aloitteet
- Neuvostolle on tullut aloite siitä, että kaupungin tulisi tarjota hammastarkastus 80 vuotta
täyttäville. Vanhusneuvoston mielestä idea on hyvä ja neuvosto tulee pyytämään asiasta
lisätietoa hammashuollon henkilöstöltä. Asiasta laaditaan kirjelmä.
- Neuvostolle on tullut aloite siitä, että Malmkullan 2-osaston päiväsaliin pitäisi hankkia uusia
kalusteita. Nykyiset kalusteet eivät ole ergonomisia. Neuvosto osoittaa asiasta kirjelmän vt.
hoitotyön päällikölle Janette Sundqvistille.
- Korppooseen on tullut kirje henkilöltä, joka tuntee olevansa yksinäinen ja toivoo vierailuja.
Asiassa on oltu yhteydessä Korppoon SPR:ään.
- Vanhusneuvostolta on tiedusteltu, onko toisen kotiin laillista asentaa kamera valvomaan. Se on
laitonta ja tällaisissa tapauksissa on otettava yhteyttä poliisiin ja tehtävä rikosilmoitus.

§ 29

Kunta-alueiden terveiset
Tällä kertaa ei mitään erityistä.

§ 30

Muut asiat
Rainer Wahtera antoi idealaatikoiden vara-avaimet vanhustyön päällikölle.
Puheenjohtaja osallistui Korpo pensionärsförening -yhdistyksen helmikuun kokoukseen.
Elisabeth Nymalm ja Sirkka-Liisa Malmlund informoivat kokouksessa vanhusneuvostosta ja sen
toiminnasta.
Puheenjohtaja on saanut kutsun yhteen kaupungin strategiakokouksista, jossa käsitellään
painopistealuetta ”lisää kaupunkimaisuutta”.
Sihteeri otti yhteyttä Alf-Peter Heinoon ja kysyi kaupungin varautumissuunnitelmista. Hänen
vastauksensa mukaan jokaisella toimialalla on oma varautumissuunnitelma epätavallisten
tilanteiden, kuten sähkökatkoksen, vesivuodon jne. varalta. Näistä suunnitelmista vastaavat
osastojen päälliköt.

Vanhusneuvosto on saanut vastauksen R-kioskin edustan liikennejärjestelyjä koskeneeseen
kirjelmäänsä.
Vanhusneuvosto on saanut vastauksen Houtskarin fysioterapiaa koskeneeseen kirjelmäänsä.
Vanhusneuvoston anomus toiminta-avustuksesta senioreiden IT-ohjaajille on hyväksytty
kaupunginhallituksessa 25.3.2019.
Puheenjohtaja ehdotti perustettavaksi pientä ryhmää, joka auttaisi esityslistan ja
päätösehdotusten valmistelussa. Neuvoston jäsenet eivät halua muutoksia, vaan ovat
tyytyväisiä nykytilanteeseen.
§ 31

§ 32

Seuraava kokous
Seuraava kokous suunnitellaan pidettävän Iniössä 7.5.2019.
Lisäasia
Vuoden 2018 toimintakertomus
Vuoden 2018 toimintakertomus hyväksyttiin.
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