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BRUKARRÅDET i östra Åboland PROTOKOLL

Datum:

Tid:

Plats:

Närvarande:

16. 10.2019

Kl. 13-15

Café Sågbacken, Kimito

Mårten Engström

Camilla Hautamäki (ordförande)
Saara Karlsson

Annika Lahtinen (sekreterare)
Peter Lindberg
Toni Lindgren

Ärenden:

1.

D
Camilla öppnade mötet kl. 13. 06.

2. Camilla gick igenom protokollet från förra mötet.

Fortbildning för personalen:
Enhetschef Cindy Åkerlund har beställt fortbildning för
personalen vid Mästargränd och Smålands boende.

Fortbildningen tar upp bemötande och delaktighet.
Pedagogisk handledare Annika Lahtinen håller
fortbildningen i början av november.
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Postläctor:

Camilla kollar om det kommit post till postlådorna.

Posten tas upp pä nästa möte.
Camilla talar med Pirkko och Jutta om de kan hjälpa

brukarna att bygga två postlådor.

Innebandy:
Förslag från brukarrådet att föreningen KSF kunde ordna
en innebandygrupp.
Under mötet skrevs förslaget i KSF:s förslagslåda på
KSF:s hemsida.

Anhörigrädet:
Möte med anhörigrådet planeras till vårterminen.
Kontakt med anhörigrådet går via regionchef Hilve.

3. Annika informerade om:

Jessica Kakko är vald till pedagogisk
handledare i Aboland då Dorrit Mattsson

blivit pensioneras.

Nya byggnader på Kårkullabacken:
- Snäckan har flyttat till Kärkullavägens se

16. 9.2019
- Lyan flyttar till ny byggnad i november 2019.

l nya Lyan finns gruppbostäder i nedre våningen och
lägenheter i övre våningen.

- KUR-huset (kris, undersökning, rehabilitering) blir klart i
mars 2020.
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50
Jämna födelsedagar

- Samkommunens direktör Sofia Ulfstedt har fyllt 50 år.
- EUC:s chef Susanne Karlsson har också fyllt 50 år.

Kimitoöns Råd för äldre och personer med
funktionsnedsättning

- Rådet önskar kontakt med brukarrådet.

Annika har kontaktat ordförande Johan-Gustav Knuts,

men har inte fått svar. Han mailades på nytt under
mötet. Det är möjligt att e-postadressen är fel.
Annika reder ut adressen.

5. Hälsningar från Brukarwebbarbetsgruppen

- Camilla gick igenom protokollet från
Brukarwebbarbetsgruppens möte 19. 6.2019

- Kommentarer till "Brainstorming kring nya webbsidor":

- Alla delar av hemsidan skall vara lättlästa.

- Talande webb är en god idé.
Många brukare kan inte läsa, men vill veta vad
som står på hemsidan.

- Kontaktuppgifter önskas på hemsidan.

- Önskas enhetspresentationer.

- Sidan behöver hela tiden vara uppdaterad och
bilderna behöver stämma med nuläget, t. ex.
så att personer som flyttat från ett boende inte
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mera skall finnas på bild från det boendet.

- Sidorna skall vara ljusa utan mörka delar som
är svära att se.

- Rubriker kunde finnas pä första sidan, sä att

det går att klicka på dem för att fä upp mera
text eller att komma vidare.

6.

7.

Hälsningar från Nämnden i Åboland
- Protokollet från 30. 9. 2019 gicks igenom.

Sjukskötare kommer att anställas i både Färgas och
Kimito.

Genomgång av protokoll från andra brukarråd
Annika gick igenom protokollen frän de
andra brukarråden.

8. 9 Övriga ärenden

- Trafikärenden

Bumpar på vägen önskas vid Mästargränds boende och vid
skolan för att bilar och mopeder skall köra långsammare.
Nu händer det att det körs vilt på nätterna sä att hjulens

gummi bränns.
Camilla fotar platserna.
Camilla kontaktar Annika och de skriver en text till

Kimitoöns kommun.

- Brukarrådet framförde sådant som medlemmarna

tycker är viktigt och de önskar att tas upp i
fortbildningen i november:

- Aktiviteter och sysselsättning hemma

- Regelbundna husmöten och säsongssamtal
- Protokollen från brukarrädsmötena tas upp pä

husmötena



®yiuhaMj åui
Kårkulla samkommun

- Uppföljning av beslut från IP-möten
- Påminnelse om hur viktigt ett vänligt bemötande är och

att ett boende är brukarnas hem

- Mera personalresurser önskas, så att personalen får
tillräckligt med tid att kunna göra allt som behövs och
önskas.

10. Julfest och nästa möte:

Brukarrådet i västra Åboland vill åka på en kryssning med
brukarrådet i östra Aboland.

Kryssningen skulle ersätta den gemensamma julfesten.
Pä kryssningen kan ett långt möte hållas och

brukarrådsmedlemmarna kan ha trevligt tillsammans och
lära känna varandra bättre.

Brukarrådet önskar att kryssningen sker en tisdag eller
torsdag i december eller januari.
Annika reder tillsammans med sekreteraren för

brukarrådet i västra Åboland ut om det är möjligt att
genomföra en kryssning.

Möte med anhörigrådet:

Anhörigrädet bjuds in till gemensamt möte i Kimito tisdag
10. 3. 2020 kl. 17. 00. Annika bjuder in.
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11. Camilla avslutade mötet kl. 14. 55
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Camilla Hautamäki

Ordförande för brukarrådet

Annika Lahtinen

sekreterare för brukarrådet




