
Äldrerådet i Staden Jakobstad  Protokoll 19.1.2022 
 
 
Tidpunkt: 19.1.2022 kl. 10.00-12.50 
 
Plats: Svenska gården och digitalt deltagande via Zoom 
 
Närvarande:  
Ulla Grönvall-Streng, ordförande 
Helena Ahlstrand 
Irma Salimäki 
Pentti Silvennoinen (Zoom) 
Tuomo Syri 
Pirjo Teppo 
Antero Varila (Zoom) 
Bertel Widjeskog 
Kurt Hellstrand, stadsstyrelsens representant 
 
 
§ 1  Öppnande av mötet 
 
        Ordföranden öppnade mötet kl. 10.00 och hälsade välkommen. 
 
§ 2  Presentation 
 
         Äldrerådets medlemmar presenterade sig själva och de organisationer de   
         representerar. 
 
§ 3  Uppdatering av kontaktuppgifter 
 
         Medlemmarnas kontaktuppgifter kompletterades till den del de var bristfälliga.  
         Beslöts att föredragningslistan sänds ut även till ersättarna. Ifall ordinarie medlem är 
         förhindrad att delta kontaktar man själv sin ersättare. 
 
§ 4  Ordförande och sekreterare 
  
         Stadsstyrelsen har den 20 december 2021 valt Ulla Grönvall-Streng till ordförande och  
         utsett Kurt Hellstrand till sin representant och Äldrerådets sekreterare. 
 
§ 5  Val av vice ordförande 
 
         Till vice ordförande valdes enhälligt Pirjo Teppo 
 
§ 6  Val av protokolljusterare 
 
         Till protokolljusterare valdes Tuomo Syri. Protokollen justeras i Seniorcentret. 
 
§ 7 Representant och ersättare i välfärdsområdets äldreråd 
 
       Till representant i välfärdsområdets äldreråd har valts Antero Varila, som berättade att  
       mycket ännu är oklart och bristfälligt i strukturen. Den första mandatperioden kommer  
       troligen att omfatta endast år 2022. 
     
 



 
§ 8  Budgeten 
 
         Den av stadsfullmäktige fastställda budgeten för år 2022 för Äldrerådet är 6.000  
         euro. Fördes en diskussion om huruvida budgetanslaget kan anses vara tillräckligt. 
 
§ 9  Mötesarvoden 
 
         Informerades om att mötesarvodet per möte är 80 euro för medlem och 120 euro  
         för ordförande. Huruvida arvode utbetalas för protokolljustering undersöks fram     
         till nästa möte.  
 
§ 10 Verksamhetsstadgan 
 
           Stadsstyrelsen har inbegärt ett utlåtande om en uppdatering av Äldrerådets  
           verksamhetsstadga. Utlåtandet skall vara hos stadsstyrelsen senast 28.2.2022.  
           Utsågs en arbetsgrupp bestående av Pentti Silvennoinen (sammankallare), Pirjo  
           Teppo (sekreterare), Helena Ahlstrand och Antero Varila. Förslaget till utlåtande  
           presenteras på nästa möte 23.2.2022. 
 
§ 11 Möteskalender 
 
          Preliminärt hålls tre möten på vårterminen (19.1, 23.2, 6.4) och tre på  
          höstterminen (7.9, 26.10, 30.11). Mötena hålls onsdagar kl. 10 i Seniorcentrets  
          lokaliteter. 
 
§ 12 Äldreomsorgslagen 
 
          Endast för kännedom. Var och en uppmanades bekanta sig med lagen. 
 
§ 13 Medlemmarnas uppföljningsområden 
 
           Utifrån medlemmarnas personliga önskemål fördelades uppföljningsområdena  
           med särskild betoning på de äldres situation enligt följande: 
 

- Pirjo och Helena: Serviceboenden och sociala frågor 
- Antero: Förvaltningsorganens, speciellt tekniska sektorns, ärenden 
- Bertel: Församlingar och veteraner 
- Pentti: Turismen 
- Ulla : Kultur och välmående, utbildning och guide för äldreråden 
- Irma: Den finska sektorns diakoni 
- Tuomo: Hinderfri rörlighet 

  
            Rapport avges vid behov på rådets möten. 
 
§ 14 Närvaro i nämnder 
 
          Beslöts att till stadsstyrelsen framföra ett förslag om ordförandens möjligheter att  
          vid särskilda behov närvara vid möten som hålls av stadens nämnder. 



§ 15 Verksamhetsregler 
 
          Utsågs en arbetsgrupp bestående av Ulla Grönvall-Streng (sammankallare), Bertel  
          Widjeskog, Irma Salimäki och Tuomo Syri som presenterar förslaget till  
          verksamhetsregler på nästa möte 23.2. 
 
§ 16 Verksamhetsplan för år 2022 
 
          Utsågs en arbetsgrupp som fram till 23.2 utarbetar ett förslag till verksamhetsplan.  
          Gruppen består av Ulla Grönvall-Streng (sammankallare), Pirjo Teppo, Antero  
          Varila och Kurt Hellstrand. 
 
§ 17 Stadens info, dokument och planer 
 
          Informerades om äldreservicen, kulturpolitiska programmet, bostadspolitiska  
          programmet och Jakobstadsregionens klimatstrategi. 
 
§ 18 Guide för äldreråden 
 
          Diskuterades behovet av anskaffning av guide för äldreråden. Beslöts att inga  
          nyanskaffningar görs i detta skede. 
 
§ 19 Övriga ärenden 
 
          Inga övriga ärenden framkom 
 
§ 20 Mötet avslutas 
 
          Mötet avslutades kl. 12.50 
 
 
 
 
 
 
Ulla Grönvall-Streng, ordförande  Kurt Hellstrand, sekreterare 
 
 
 
Tuomo Syri, protokolljusterare 
           
 
 
 
 
 
 


