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BRUKARRÅDET i östra Åboland PROTOKOLL

Datum:

Tid:

Plats:

Närvarande:

6.3.2019

Kl. 13-15

Café Sågbacken, Kimito

Mårten Engström (suppleant)
Camilla Hautamäki (ordförande)
Saara Karlsson

Annika Lahtinen (sekreterare)
Peter Lindberg
Toni Lindgren

Mötesprotokoll

1. Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet kl. 13.

2. Genomgång av protokollet från förra mötet

En del brukarrådsmedlemmar saknar förra protokollet.
Annika skickar förra protokollet till alla.

Brukarrädet önskar utbildning till personalen.
Annika kontaktar enhetschef Cindy på nytt gällande utbildning.

Blankett för kvalitetsmätning, som finns bara på datorn:
Svart att fylla i blanketten, de personalen har dator och brukarna inte
nödvändigtvis får använda den.
Nackdel att personalen är med då blanketten fylls i. Brukarna vågar kanske
inte vara helt öppna med allt om personalen läser det som skrivs. Svaren
borde få vara anonyma.

En av Brukarrådets postlådor finns på Sågbacken. Camilla kollar med
förra Brukarrädets ordförande John Lindroos om han vet var de två andra

postlådorna och nycklar till dem finns.
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Innebandy för brukarna håller på att ordnas i samarbete med DUV.

Brukarrädet önskar mera ingående diskutera frågor kring jobb t. ex. under
en temaeftermiddag.

3. Informationärenden

Jonathan "Jode" Witick är anställd som ny ledande
habiliteringshandledare. Han fungerar som ledare för alla pedagogiska
handledare inom Kårkulla.

Jode jobbar i Borgå, men finns till för hela Kårkulla.

Kårkulla har anställt en rekryterare, Alexandra Ulfstedt. På många ställen
är det nu svårt att få tillräckligt mycket personal. Rekryteraren jobbar med
att hitta mera personal.

Alla enheter inom Kårkulla har en i personalen som är pedagogiskt
ansvarig och samarbetar med den pedagogiska handledaren. Det betyder
att det finns en i personalen på t. ex. Mästargränd och Sågbacken som
samarbetar med pedagogiska handledaren Dorrit Mattsson gällande t. ex.
schema, bildanvändning, hjälpmedel och frågor som gäller
självbestämmande och delaktighet.

4. Träff med Anhörigrådet

Brukarrädet önskar träffa Anhörigrådet.

Nämnden har möte 3.6 i Kimito kl. 15.

Annika kollar om Anhörigrådet vill träffa Brukarrådet 3.6 kl. 14 och om
Nämnden vill träffa Brukarrådet samma dag kl. 15.

Annika bjuder in Anhörigrådet och Nämnden till möte 3.6 ifall de vill träffa
Brukarrådet de.



®huSkaAÄÅjd
Kårkulla samkommun

5. Hälsningar från Brukarwebbgruppen

- Brukarrädet gick på datorn igenom hemsidan och speciellt brukarnas sida
(brukarwebben)

- Brukarwebbgruppen tar gärna emot respons och åsikter om hemsidan.

- Brukarwebbgruppen önskar också korta berättelser av brukare.
Berättelserna kan vara i text och/eller bild och sätts på brukarnas hemsida.
Personalen kan hjälpa med att skriva om det behövs.

- Camilla Hautamäki representerar Åboland i Brukarwebbgruppen.
Nästa brukarwebbmöte hålls 26. 3 kl. 10.

6. Hälsningar frän Brukarrådssekreterargruppen

Protokollet frän brukarradssekreterargruppen gicks igenom.

Storträffför alla brukarrådsmedlemmar ordnas 24. 10 i Tammerfors.

Bruakrrådet åker från Kimito med buss, promenerar från busstationen till
järnvägsstationen och tar tåget kl. 7 från Åbo.

Ett av Kårkulals brukarråd har fått ett önskemål från sin nämnd. Den

nämnden önskar att ett gruppfoto av brukarrådsmedlemmarna finns i
brukarrédens protokoll. Brukarrådssekreterargruppen önskar att
brukarrédet diskuterar detta på sitt möte.

Önskemålet diskuterades och ett foto tas senare under mötet.

7. Hälsningar från Nämnden förÅboland

Hedda Granit är ny sekreterare för Brukarrådet i västra Aboland efter Hilve
Sandblom som nu är regionchef.
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8. Fotograferingsärenden

Gruppfoto togs av alla medlemmar.

- Samtidigt togs nya foton av alla medlemmar till Brukarrådets broschyr,
eftersom de gamla fotona försvunnit.

Annika skickar bilderna till informatör Malin Johansson.

- Önskas foton av medlemmarna i Anhörigråden, nämnderna, styrelsen,
fullmäktige, ledningsgruppen och ledargruppen till hemsidan.

9. Övriga ärenden

Diskuterades vilken typ av appar brukarna skulle önska sig på Kårkullas
iPads.

Lista över Brukarrådets förslag.och tankar kring appar finns nederst i
protokollet.

Annika skickar förslaget och tankarna till ledande habiliteringshandledaren
som arbetar vidare i frågan.

- Diskuterades den senaste tidens händelser inom äldreomsorgen, då flera
privata åldringshem varit tvungna att stänga. Konstaterades att
personalsituationen inom Kårkulla är en annan än inom den privata
äldreomsorgen.

Det är svårt att veta vad Brukarrådets postlådor finns till för.
Förbättringsförslag:
- Brukarrädets logo sätts på lådorna då de hittas

- Text skrivs pä lådorna: "Brukarråd. Förslag, frågor, beröm, klagomål m. m."
- Brukarrådet ville inte ha något foto av medlemmarna på lådorna.

Efterfrågades det "Septemberspektakel" som Axxell ordnade för några år
sedan i Färgas. Annika kollar med Carola Gröndahl vid Axxell om det finns

planer pä något liknande jippo.
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Brukarrådet har skrivit en text och skickat bilder till Infobladet om de

trafikarrangemang som brukarrådet fått till stånd i Kimito.
Annika tar reda pä var texten finns.

10. Nästa möte

Nästa möte hålls måndag 3.6.2019 kl. 13 pä Café Sägbacken
med fortsättning kl. 14 med Anhörigrådet och kl. 15 med Nämnden i Åboland.

tll^MIfc hL^X ^.z y/. '//

Camilla Hautamäki, ordförande Annika Lahtinen, sekreterare

Brukarrådets tankar och förslag kring appar till Kärkullas iPads:

Program brukarna kan ha nytta av
Lärorika spel (+ lätta+ litet kluriga)
Robot som lyder vad man säger
Robot som säger vad man skall göra
Time timer

App som påminner om vad man skall göra och hur länge (t. ex. hur länge
jag skall se på TV, när jag skall sova)
App för rätta ytterkläder och som beaktar utetemperaturen
Planera inköp enligt lager hämma och behov
Hur jag kan spara pengar till t. ex. resa
Jämföra pris och pengar i planboken
Nyttiga appar också för den som inte kan läsa eller skriva, t. ex. hurudant
väder dä jag går hem frän jobbet
Bild / uppläst text
Recept, kokbok med bilder
Kalender


