
  
BRUKARRÅDET  i östra Åboland  PROTOKOLL 

 

Datum:  20.1.2020 

Tid: Kl. 16:30-18  

Plats:  Café Sågbacken, Kimito 

Närvarande: Mårten Engström  

Camilla Hautamäki (ordförande) 

Saara Karlsson 

Annika Lahtinen (sekreterare) 

Peter Lindberg 

Toni Lindgren 

Ärenden:  

1                        Mötet började med möte tillsammans med anhörigrådet   

                                                     i Åboland.  

                    Regionchef Hilve Sandblom öppnade mötet, hälsade oss  

                    välkomna och mötet började med kaffe och dadelkaka. 

 

                                    - Medlemmarna i anhörigrådet och brukarrådet              

                                      presenterade sig och berättade vad råden gör.  

 

                    - Anhörigrådet har planerat kväll med temat  

    ”Självständighet för alla” i Pargas eller  Åbo  

 

                    - Brukarrådet berättade om hur Kimitoöns kommun ändrat  

    och reparerat vägar och trafiklösningar efter att  

   brukarrådet kontaktat kommunen 

 

                                      - Önskemål från brukarrådet:  

    - Brukarrådet önskar att allmän info, t.ex. förändringar i  

       personalen, informeras till anhöriga.  

     - Medlemmarna önskar att personalen har en namnlapp  

       med foto så att anhöriga vem de är. 



  
2.  Camilla gick igenom protokollet från förra mötet 

 

- Fortbildning för personalen 

  Annika har fortbildat personalen i Kimito enligt  

  brukarrådets önskemål: 

 

  - Mästargränd: ”Bemötande och delaktighet – personalens  

    viktiga roll”  

  - Smålands boende: ”Vad gör våra brukare glada?” 

   

- Postlådor: 

  - Camilla kollar postlådorna.  

  - Pirkko vid Sågbacken har  lovat att hjälpa till att bygga  

    en ny postlåda. Peter talar med henne och anmäler sig    

    som frivillig byggare.  

   

3.                            Informationsärenden:   

                             - Kenneth Koskinen är vald som teknisk disponent för  Åboland 

                - Carola Isaksson som har betalat ut mötesarvoden till  

                                   brukarrådsmedlemmarna har gått i pension.  

                 Brukarråden hör nu till Susanne Karlsson, chef för EUC.  

 

4.                                   Innebandy:  

            KSF har ringt Annika och meddelat att de inte har någon    

         innebandy, men tipsat om att kontakta Stickline.  

                 Annika mailar Stickline.  

 

 

 



  
  5.                                         Hälsningar från Brukarwebbarbetsgruppen 

                       - Brukarrådet önskar bilder (foton) på webben   

       från alla verksamhetspunkter inom  samkommunen. 

  

6.       Hälsningar från nämnden i Åboland 

                                    - Annika framförde hälsningar från protokollen 4.11.2019  

     och 16.12.2019. Nämnden tycker att det varit intressant att   

    följa med brukarrådets omfattande arbete 2019. 

 

 7.                                Genomgång av protokoll från andra brukarråd  

                                 - Annika gick igenom protokollen från de                   

       andra brukarrådens senaste möten. 

 

  8.                                Övriga ärenden 

    

                                - Hälsningar från Brukarrådssekreterargruppen 

                

     - Protokollet från 13.12 gicks igenom.  

 - Diskuterades val av ord för det nuvarande ordet  

   ”brukare”. Brukarrådet ansåg att det inte finns ett enda  

   ord som alltid kan användas. På dagverksamheten/jobb  

   kan personen vara ”arbetstagare”, hemma kan personen  

   vara ”hyresgäst” och på Undersökningsavdelningen är  

   ordet ”klient” bra. Ordet ”brukare” kan ev. passa i mera  

   officiella sammanhang. I allmänhet är orden ”person”,    

   ”man”, ”kvinna”, ”barn” lämpliga ord, precis som för alla  

    andra. 

 

               - Julfest 

                 På grund av sjukdom kunde julfesten inte hållas i december.  

                                Brukarrådet föreslår att mötet i stället hålls 21.4 tillsammans  



  
                 med brukarrådet för västra Åboland. I samband med mötet äts  

                 buffe’lunch vid Kasnäs Bad.  Annika reder ut. 

              -  Kryssning 

                 För att förra mötet föll bort utreder Annika om mötet i stället   

                 kan hållas 25.5. Brukarrådet önskar hålla nästa möte i  

                                 samband med en kryssning. Alla medlemmar är villiga att  

                  själva betala sin kryssning. Annika har möjlighet att få  

                 fribiljetter, men bussen och maten behöver deltagarna själva  

                 betala. Bussen från Kimito går 6.30 och från Åbo kl. 21. 

                      Annika reder ut. 

- Delaktighetsmodellen 

               Annika tar med Hilve reda på hur Kårkulla gått vidare    

              med delaktighetsmodellen som presenterades på ett  

              seminarium i Åbo i maj 2019. 

           - Tidningen Omslaget 

                               - Brukarrådet önskar litet mindre text och mera bilder i tidningen. 

                               - Medlemmarna säger att alla brukare inte får tidningen. Annika  

                                 utreder ärendet med Malin Johansson. 

                   

9.                                    Nästa möte 

                   Nästa möte hålls 21.4.2020 antingen i Kasnäs tillsammans med                 

                                brukarrådet i Västra Åboland eller som vanligt på Sågbacken i  

                                Kimito. Annika meddelar brukarrådets medlemmar senare. 

  

10.                  Camilla avslutade mötet kl. 18.06   

 

  

 

 

__________________________________ ____________________________ 

Camilla Hautamäki   Annika Lahtinen 

Ordförande för brukarrådet  sekreterare för brukarrådet  


