
  
 

Äldrerådet i Staden Jakobstad  Protokoll 23.2.2022 
 
 
Tidpunkt: 23.2.2022 kl. 10.00-12.05 
 
Plats: Jakobstads bibliotek 
 
Närvarande:  
Ulla Grönvall-Streng, ordförande 
Helena Ahlstrand 
Gun Nygård 
Pentti Silvennoinen  
Tuomo Syri 
Sauli Teppo 
Antero Varila  
Bertel Widjeskog 
Kurt Hellstrand, stadsstyrelsens representant 
 
Gäst: Birgit Österblad från Pensionärsgillet 
 
 
§ 1  Öppnande av mötet 
 
        Ordföranden öppnade mötet kl. 10.05 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  Uppdatering av kontaktuppgifter 
 
         Medlemmarnas kontaktuppgifter kompletterades till den del de var bristfälliga.  
         Informerades om att Irma Salimäki (Willes pensionärsklubb r.f.) inte kan vara medlem i    
         stadens äldreråd eftersom hon är bosatt i annan kommun. Hennes ersättare är Gun Nygård.  
  
        
§ 5  Godkännande av protokoll 19.1.2002 
 
         Protokollet godkändes 
 
 
§ 6  Utlåtande om Äldrerådets verksamhetsstadga 
   
         Stadsstyrelsen har begärt ett utlåtande från Äldrerådet om en uppdatering av       
         verksamhetsstadgan. Ett förslag har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Pentti  
         Silvennoinen (sammankallare), Helena Ahlstrand, Tuomo Syri och Antero Varila. Förslaget  
         till utlåtande godkändes efter smärre ändringar och kompletteringar (medföljer som  



          bilaga). 
 
 
§ 7 Verksamhetsplan för år 2022 
 
        Ärendet bordlades 
 
 
§ 8  Interna verksamhetsregler 
 
         Ärendet bordlades 
 
 
§ 9  Rapport från uppföljningsgrupperna 
 
         Inga rapporter avgavs  
 
 
§ 10 Stadens info, dokument och planer 
 
           Planerna för den äldre befolkningens välbefinnande 2018-2021 och det  
           bostadspolitiska programmet 2020-2040 antecknades för kännedom.  
 
 
§ 11 Jakobstadsappen 
 
          En app för staden Jakobstad har lanserats 14.2.2022. Antecknades för kännedom. 
 
 
§ 12 Övriga ärenden 
 
           Diskuterades hur informationen om de äldre kunde förbättras. Beslöts beordra staden att    
           skapa en egen tydlig och lättläst webbsida för äldre och att information också bör finnas i  
           stadens nya app. 
 
           Från Pensionärsgillet har kommit ett förslag om att var och en av kommunerna  
           Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre bör få ett eget direktnummer till  
           telefonrådgivningen, eftersom den har visat sig vara svår att nå och väntetiderna ofta blir  
           långa.  
 
           Pensionärsgillet har också formulerat tio (10) bud för vård av åldringar. Enligt Äldrerådet   
           bör buden finnas på hemsidan. 
 
          TIO BUD 

- Åldringar har rätt till ett gott liv 
- Åldringar har bestämmanderätt 
- Åldringar har rätt till individuell ålderdom 
- Åldringars individualitet bör respekteras 
- Åldringar bör respekteras bra 
- Åldringar bör vårdas bra 
- Åldringar har rätt till en bra livsmiljö 
- Åldringar har rätt till en god och tillräcklig vårdpersonal 
- Åldringar har rätt till sina anhöriga och närstående 
- Åldringar har rätt till egen död 



 
 
§ 13 Mötet avslutas 
 
          Mötet avslutades kl. 12.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulla Grönvall-Streng, ordförande  Kurt Hellstrand, sekreterare 
 
 
 
Helena Ahlstrand, protokolljusterare 
           
 
 
 
 
 
 
 


