
  
 

Äldrerådet i Staden Jakobstad  Protokoll 7.9.2022 
 
 
Tidpunkt: 7.9.2022 kl. 10.10-12.35 
 
Plats: HötorgCentret 
 
Närvarande:  
Ulla Grönvall-Streng, ordförande 
Helena Ahlstrand 
Pentti Silvennoinen  
Tuomo Syri 
Antero Varila  
Kurt Hellstrand, sekreterare, stadsstyrelsens representant 
 
 
 
 
§ 1  Öppnande av mötet 
 
        Ordföranden öppnade mötet kl. 10.10 och hälsade välkommen. 
 
§ 2  Beslutsförhet 
 
         Konstaterades att föredragningslistan sänts ut i tid och att mötet är beslutsfört. 
 
§ 3  Val av protokolljusterare 
 
         Till protokolljusterare valdes Helena Ahlstrand. 
 
§ 4 Medlemmar i välfärdsområdets påverkansorgan 
 
        Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har sänt följande begäran till  
        kommunerna: ” Kommunerna bes ta 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och    
       män i beaktande när de utnämner ordinarie medlemmar och ersättare till  
       påverkansorganen så att de den ordinarie medlemmen och ersättaren inte är av samma 
       kön. Om era utnämningar hörsammar jämställdhetsparagrafen kräver ärendet inga  
       vidare åtgärder av er.”   
 
       Beslöts att till representanter Österbottens välfärdsområdes äldreråd utse Antero Varila till  
       ordinarie medlem och Ulla Grönvall-Streng till ersättare för mandatperioden 1.1.2023 –  
       1.5.2025. 
  
§ 5  Anhållan om befrielse 
 
         Pirjo Teppo , ordinarie medlem, och Sauli Teppo, ersättare, har anhållit om befrielse från  
         sina uppdrag i Äldrerådet. Den förening som de representerar ombeds välja nya  
         medlemmar i Äldrerådet. 
 
§ 6 Österbottens välfärdsområde 
 



       Antero Varila informerade om välfärdsområdets strategi. Framhölls att det för          
        kommuninvånarna kan vara svårt att få kontakt med olika instanser inom välfärdsområdet  
        och att väntetiden när man ringer kan bli lång. Rekommenderades att man lämnar  
        meddelande om att bli uppringd. 
 
§ 7  Rapport från stadsstyrelsen 
 
        Gavs en kort rapport om besluten på stadsstyrelsens möten i augusti. Fördes en diskussion  
        om välfärdsområdets respektive kommunens ansvar för serviceboenden. 
 
§ 8  Initiativ till stadsstyrelsen  
 

- Skapande av en infopunkt för seniorer; förslagsvis i Rådhusets källarvåning 
- Sittbänkar i parkerna. Helena Ahlstrand formulerar texten. 
- Plogkäppar som markering vid seniorers egnahemshus så att porten inte plogas igen. 

Ulla Grönvall-Streng formulerar texten 
- Den finska benämningen ”Vanhusneuvosta” föreslås ändrad till ”Ikäihmisten neuvosto”. 

Kurt Hellstrand formulerar texten. 
- Förslagslådor på några platser i staden. Antero Varila formulerar texten. 
- Vippares sommartrafik till Fäboda. Pentti Silvennoinen formulerar texten. 

 
§ 9 Verksamhetsplanen för 2022 
 
        Den planerade gemensamma träffen med nejdens äldreråd flyttas till vårterminen. Till  
        träffen inbjuds en föredragshållare från välfärdsområdet.  
 
        Under de äldres vecka hålls ett evenemang i Campus Allegro 5.10, som medlemmarna i  
        Äldrerådet uppmanas göra reklam för i sina föreningar. Bo Isomaa och Sinikka Ingo håller  
        föredrag. En representant för Fastighets Ab Ebba Kiinteistö inbjuds att delta. Äldrerådet  
        kommer att upprätta ett eget bord med material. Bland andra aktörer kan nämnas Kraft i  
       åren. 
 
       De äldres jul (Ikäihmisten joulu) hålls i Församlingscentret. Ordföranden kontaktar  
       församlingen om utrymmen och staden om grötservering. En annons bör ingå på stadens  
       webbsida. Information om dagen bör också ske i föreningarna, där man också föreslås  
       fundera på ordnandet av transporter. 
 
§ 10 Äldrerådens dag 2.11 
 
          Evenemanget hålls i Helsingfors. Ulla Grönvall-Streng och Antero Varil deltar fysiskt, men  
          möjligheter till digitalt deltagande finns också. 
 
§ 11 Utlåtande om motion 
 
          Under behandlingen av Kurt Hellstrands motion om avgiftsfria simhalls- och gymbesök för  
          närståendevårdare (stfm 15.11.2021)var motionsställaren utstigen på grund av jäv och  
          ordföranden fungerade som sekreterare vid denna paragraf.  
 

Äldrerådet beslutade enhälligt stöda motionen, men ville fästa uppmärksamhet vid 
formuleringen ”person som ingått avtal om närståendevård” . Äldrerådet konstaterade 
därmed att den största gruppen närståendevårdare, d.v.s de som inte ingått avtal, omfattas 
inte av de i motionen nämnda förmånerna.  
  

 



 
 
§ 12 Rapporter av uppföljningsgrupperna 
 
          Uttrycktes tillfredsställelse över stadens uppdaterade webbsida. Enkäten om främjande  
          av gång, cykling och hållbar rörlighet diskuterades med särskild betong på de äldre. Pentti  
          Silvennoinen framförde en hälsning från turister som upplevt besöket i staden som mycket  
           positivt. 
 § 13  Stadens info, dokument och planer 
 
             Ingenting särskilt diskuterades 
  
 
 § 14  Övriga ärenden 
 
             Informerades om kampanjen ”Tassut liikkeele – Vie vanhus ulos” 7.9.2022 - 7.1.2023  
             och meddelades föreningarna för kännedom att kampanjen Kraft i åren pågår. 
 
 
§ 13 Mötet avslutas 
 
          Mötet avslutades kl. 12.35 
 
§ 14 Nästa möte 
 
          Höstens möten hålls 12.10, 16.11 och 14.12 kl. 10.00 i Svenska Gården. 
 
 
 
 
 
 Ulla Grönvall-Streng, ordförande  Kurt Hellstrand, sekreterare  
 Sekreterare § 11 
 
 
 
Helena Ahlstrand, protokolljusterare 
           

  

 
 
 
 
 


