PARAISTEN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTO 1/2017

Aika:

18.1.2017 klo 12.00 - 15.00

Paikka:

Ohjaamo, kaupungintalo

Läsnä:

Engblom-Colliander Stina
Agge Regina
Kaanela Soile
Karlsson John-Gustav
Männikkö Kalevi
Palmu Karl-Johan
Svanström Raili
Westerback Ritva-Lena
Koivu Katja

Poissa:

Erik Törnqvist

Vieraina:

Eivor Suominen, kuljetuskoordinaattori § 1-3
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö § 3-4
Heidi Suominen, kaupunginpuutarhuri § 3-4

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

2.

Kokouksen laillisuus ja koolle kutsuminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

3.

Keskustelua liikenneassistentti Eivor Suomisen kanssa
Eivor hoitaa ja koordinoi koulukuljetuksia, sisäistä linja-autoliikennettä,
kutsutaksia, palvelulinjaa, ruokapalvelun kuljetuksia (noin 60 kuljetusta/päivä),
päivätoiminnan kuljetuksia (esim. Aurinkoinen ja Senioritupa) sekä ns.
kokoaikaisautojen kuljetuksia (pääsääntöisesti saariston koulu- ja
ruokapalvelukuljetukset). Paraisten kuntaosassa toimii useampi kutsutaksi eri
alueilla sekä palvelulinja keskustan lähialueilla. Nauvossa, Korppoossa ja
Houtskarissa kulkee kutsutaksi kerran viikossa sekä Iniössä tarvittaessa.

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
Erik Törnqvistin varajäsen, § 1-8
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Eivor Suominen, puh. 040 488 5747.

4.

Keskustelua kaupunginpuutarhuri Heidi Suomisen ja kaavoituspäällikkö Heidi
Saaristo Levinin kanssa
Kaupungin puutarha- sekä kaavoitusasiat kuuluvat ympäristöosaston
alaisuuteen, esimiehenä Carl-Sture Österman.
Kaavoituspäällikön tiimissä on viisi työntekijää, jotka hoitavat aluesuunnittelua.
Ympäristöosastolla on meneillään organisaatiomuutos.
Kaupunginpuutarhurin tiimissä on viisi työntekijää, joista yksi on työnjohtaja.
Kesällä on myös sijaisia. Kohteina kaupungin viheralueet, uimarannat,
leikkipuistot jne. Talvisin hoidetaan lumi- ja katutöitä.
Keskuspuisto:
Kaupungin keskuspuisto on saanut perintöä, joka tulee käyttää puiston
kehittämiseen ns. perhepuistoksi. Parhaillaan meneillään on suunnitteluvaihe.
Puistossa ei ole tällä hetkellä rakennusoikeutta, mutta sitä haetaan, jotta
puistoon saadaan tehtyä kioski terasseineen. Tarkoituksena on kehittää puistoa
osa osalta. Puistoon tulee minigolf-rata, kulkuväyliä, leikkipuisto, taideteos,
kiipeilyteline, shakkipeli, penkkejä, valaistusta sekä paviljonki, jossa on kioski ja
wc-tilat. Suunnitelma esitetään ympäristölautakunnassa 8.2., jonka jälkeen se
asetetaan julkisesti nähtäville.
Vanhusneuvosto toivoo puistoa suunniteltavan myös ikäihmisten
näkökulmasta. Puistossa on jo kuntoiluvälineet. Suunniteltu shakkipeli
kiinnostanee ikäihmisiä. Vanhusneuvosto toivoo puistoon myös petangtyyppistä pelikenttää.
Heidi Suominen, puh. 050 329 1484.
Heidi Saaristo-Levin, puh. 040 488 5888.

5.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja kokouksesta 12.12.2016 tarkastettiin.

6.

Vanhusneuvoston jäsenten valinta 1.1.2017 - 31.5.2017
Sosiaali- ja terveyslautakunta on pyytänyt vanhusneuvolta ehdotusta
vanhusneuvoston jäseniksi em. ajalle. Kaikki paikalla olevat jäsenet ovat
halukkaita jatkamaan vielä kevään 2017. Poissa oleva jäsen Erik Törnqvist oli
ilmoittanut etukäteen halukkuutensa jatkaa. Sihteeri tekee asiasta esityksen
lautakunnalle.

7.

Vanhusneuvoston toimintakertomus 2016 ja toimintasuunnitelma 2017
Etukäteen laaditut esitykset hyväksyttiin kokouksessa. Sihteeri laittaa ne
eteenpäin lautakuntaan.

8.

Ympäristöministeriön kysely ikääntyneiden asumisesta
Kysely täytettiin kokouksessa. Sihteeri lähettää vastaukset sähköisesti kyselystä
vastaavalle.

9.

Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

10.

Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 1.3.2017 klo 12.00 Ohjaamossa. Kokoukseen
kutsutaan omaishoidonohjaaja Heidi Strandberg. Sitä seuraava kokous
pidetään 3.5.2017 Paraisilla yhdessä Kemiönsaaren vanhusneuvoston kanssa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Parainen 18.1.2017

Stina Engblom-Colliander
Puheenjohtaja

Katja Koivu
Sihteeri

