Pietarsaaren kaupungin vanhusneuvosto

Pöytäkirja 23.2.2022

Ajankohta: 23.2.2022 klo 10.00–12.05
Paikka: Pietarsaaren kaupunginkirjasto
Läsnäolijat:
Ulla Grönvall-Streng, puheenjohtaja
Helena Ahlstrand
Gun Nygård
Pentti Silvennoinen
Tuomo Syri
Sauli Teppo
Antero Varila
Bertel Widjeskog
Kurt Hellstrand, kaupunginhallituksen edustaja
Vieras: Birgit Österblad, Pensionärsgillet
§ 1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
§ 2 Päätösvaltaisuus
Todettiin, että esityslista lähetettiin ajoissa ja että kokous on päätösvaltainen.
§ 3 Pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Helena Ahlstrand.
§ 4 Yhteystietojen päivittäminen
Jäsenten yhteystietoja täydennettiin siltä osin kuin ne olivat puutteelliset.
Tiedotettiin, että Irma Salimäki (Willen Eläkeläiskerho r.y.) ei voi olla kaupungin
vanhusneuvoston jäsen, sillä hän asuu toisessa kunnassa. Hänet korvaa Gun Nygård.
§ 5 Kokouksen 19.1.2022 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin.
§ 6 Lausunto vanhusneuvoston toimintasäännöstä
Kaupunginhallitus on pyytänyt vanhusneuvostolta lausuntoa toimintasäännön
päivittämisestä. Ehdotuksen on laatinut työryhmä, johon kuuluvat Pentti Silvennoinen
(koollekutsuja), Helena Ahlstrand, Tuomo Syri ja Antero Varila. Lausuntoehdotus
hyväksyttiin pienten korjausten ja täydennysten jälkeen (liitteenä).

§ 7 Toimintasuunnitelma 2022
Asia pantiin pöydälle.
§ 8 Sisäiset toimintasäännöt
Asia pantiin pöydälle.
§ 9 Seurantaryhmien raportit
Ei raportteja.
§ 10 Kaupungin tiedotus, asiakirjat ja suunnitelmat
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2018–2021 ja asuntopoliittinen ohjelma
2020–2040 merkittiin tiedoksi.
§ 11 Pietarsaari-sovellus
Pietarsaaren kaupungin sovellus otettiin käyttöön 14.2.2022. Merkittiin tiedoksi.
§ 12 Muut asiat
Keskusteltiin, millä keinoilla ikääntyneitä koskevaa tietoa voisi parantaa. Päätettiin
kehottaa kaupunkia laatimaan oma, selkeä ja helppolukuinen nettisivu ikääntyneille. Tieto
on myös löydyttävä kaupungin uudesta sovelluksesta.
Pensionärsgillet on ehdottanut, että kaikilla kunnilla eli Pietarsaarella, Luodolla,
Uudellakaarlepyyllä ja Pedersörellä olisi oltava omat suoranumerot puhelinneuvontaan,
sillä on osoittautunut vaikeaksi saada yhteys neuvontaan ja odotusajat ovat usein pitkät.
Pensionärsgillet on myös muotoillut vanhusten hoidon kymmenen (10) käskyä.
Vanhusneuvoston mukaan käskyjen tulisi olla kotisivuilla.
-

KYMMENEN KÄSKYÄ
Vanhuksella on oikeus hyvään elämään
Vanhuksella on itsemääräämisoikeus
Vanhuksella on oikeus yksilölliseen vanhuuteen
Vanhuksen yksityisyyttä on kunnioitettava
Vanhusta on kohdeltava hyvin
Vanhusta on hoidettava hyvin
Vanhuksella on oikeus hyvään elinympäristöön
Vanhuksella on oikeus hyvään ja riittävään hoitohenkilöstöön
Vanhuksella on oikeus omaisiinsa ja läheisiinsä
Vanhuksella on oikeus hyvään kuolemaan

§ 13 Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 12.05

Ulla Grönvall-Streng, puheenjohtaja

Helena Ahlstrand, pöytäkirjantarkastaja

Kurt Hellstrand, sihteeri

