
  
 

Äldrerådet i Staden Jakobstad  Protokoll 6.4.2022 
 
 
Tidpunkt: 6.4.2022 kl. 10.00-12.25 
 
Plats: Jakobstads bibliotek 
 
Närvarande:  
Ulla Grönvall-Streng, ordförande 
Helena Ahlstrand 
Gun Nygård 
Pentti Silvennoinen  
Tuomo Syri 
Pirjo Teppo 
Antero Varila  
Bertel Widjeskog 
Kurt Hellstrand, stadsstyrelsens representant,sekreterare 
 
 
 
 
§ 1  Öppnande av mötet 
 
        Ordföranden öppnade mötet kl. 10.03 och hälsade välkommen. 
 
§ 2  Beslutsförhet 
 
         Konstaterades att föredragningslistan sänts ut i tid och att mötet är beslutsfört. 
 
§ 3  Val av protokolljusterare 
 
         Till protokolljusterare valdes Gun Nygård. 
 
§ 4 Godkännande av protokoll 23.3.2022 
 
         Protokollet har undertecknats av ordföranden, sekreteraren och protokolljusteraren och  
         behöver inte godkännas av Äldrerådet 
 
§ 5  Stadsstyrelsens beslut gällande Äldrerådets nya stadgar 
 
         Stadsstyrelsen har på sitt möte 21.3.2022 godkänt Äldrerådets nya stadgar. Ärendet  
         antecknades för kännedom. Fördes en diskussion om hur Äldrerådet i fortsättningen kunde  
         påverka genom olika förtroendeorgan. 

  
§ 6 Verksamhetsplan för år 2022 
 
       En verksamhetsplan för Äldrerådet har utarbetats i form av en årsklocka. Förslaget till  
        verksamhetsplan godkändes efter några mindre kompletteringar.  Möteskallelse sänds ut  
        senast sju (7) dagar före mötet. 
 
       På förslag av Pentti Silvennoinen beslöts att föreslå för stadens förvaltning att innan  



       webbsidor tas i bruk bör de testas på några äldre personer. Sekreteraren för ärendet till   
       stadsstyrelsen som ett anmälningsärende. 
 
       Äldrerådet anser också att de viktigaste telefonnumren bör finnas i stadens app.  
       Ordföranden har diskuterat frågan med Kristina Lind-Kangas. 
 
       Under ”De äldres vecka” ordnar Äldrerådet en föreläsning den 5 oktober 2022 på svenska kl.    
       13 och på finska kl. 14. Tema: Åldrandet och näring (Vanheminen ja ravinto). Som plats för  
        föreläsningarna föreslogs Rotunda. Helena Ahlstrand kontaktar föreläsare. 
 
       Beslöts att datumen för höstens möten meddelas SeniorCenter redan i detta skede 
 
     
§ 7  Interna verksamhetsregler 
 
         Rådets interna verksamhetsregler genomgicks, diskuterades och godkändes.  
 
 
§ 8  Välfärdsområdet  
 
         Antero Varila, medlem i Österbottens välfärdsområdes äldreråd, gav en kort rapport. 
 
 
§ 9 Rapport av uppföljningsgrupperna 
 
        Antero Varila tog upp den aktuella frågan om att utrusta de våningshus som saknar hiss med  
        hissar.  
 
 
§ 10 Stadens info, dokument och planer 
 
           Framhölls att webbsidorna inte är uppdaterade. 
 
§ 11 Initiativ till Jakobstads-appen 
 
           En app för staden Jakobstad har lanserats 14.2.2022.  Äldrerådet framförde en önskan om  
          att i det appen skulle ingå viktig information för de äldre. Ordföranden har kontaktat  
          Kristina Lind-Kangas i ärendet. 
 
§ 12 Övriga ärenden 
 
           a) föreslås IT-stöd för äldre, t.ex. på biblioteket   

       b) föreslås en infopunkt för äldre 

       c) konstaterades att fler sittbänkar behövs i Aspegrens trädgård, Skolparken och Gamla  

             hamn  

       d) förslagspostlådor där äldre personer kan inlämna sina förslag borde skapas. Lämpliga  

             platser kunde vara till exempel biblioteket och Svenska gården. Enligt Antero Varila  

             har Lions lediga lådor för ändamålet. 

         e) Gemensam träff med äldreråden i Larsmo-Pedersöre och Nykarleby. Inga beslut togs. 

         f) Vippare-trafiken diskuterades. Pirjo Teppo gör en skrivelse som sänds till Lind-  

             Kangas. 

         g) Föreslogs att så kallade plogkäppar kunde tas i bruk för att underlätta snöröjningen  

             vid äldre personers portgångar. 



         h) Ordföranden informerade om Kraft i åren och kommande programpunkter 

 
 

§ 13 Mötet avslutas 
 
          Mötet avslutades kl. 12.25 
 
§ 14 Nästa möte 
 
          Nästa möte hålls 7.9 kl. 10.00 i SeniorCenter. 
 
 
 
Ulla Grönvall-Streng, ordförande  Kurt Hellstrand, sekreterare 
 
 
 
Gun Nygård, protokolljusterare 
           

  

 
 
 
 
 
 


