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Brukarrådet i Östra Nyland möte 27 november 2019

klockan 9.00-11.00 på Näse boende i klubbrummet.

Närvarande: Juha Paasonen (ordförande), Jan-Erik Bäckman, Line
Siren, Wilfred Lill-Smeds, Benita Starck, Michaela Kokkola

(sekreterare) och instickande gäster Ulrica Lindholm-Nenonen och
Annina Alexandersson.

§ l. Ordförande öppnar mötet.

;2. Arendelistsn gås igenom.

Brukarrådet tycker att ärendelistan ser bra ut.
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§3. Förra mötets protokoll.

Sekreteraren läser igenom förra mötets protokoll.

}4. Drakoniarbetare Ulrica Linholm-Nenonen har

ordet.

Ulrica har jobbat i 3 Öar som Diakonissa. Hon vill nu gärna
berätta lite om vad församlingen kan bjuda på. Ulrica berättar att hon
har jobbat på Sibeliusbullevardens boende i Kårkulla som inhoppare
en tid för länge sen.

En del som är med i Brukarrådet har hon träffat i Mikaels kapellet på
Utterbäck. Där håller församlingen andakt ibland.

Församlingen ordnar färdtjänst till gudstjänst i Domkyrkan en söndag
i månaden. Det betyder att församlingen betalar taxi till och från

kyrkan. Vilka söndagar som det ordas kan man läsa om i tidningen
Ostnyland elier på församlingens hemsida.

Juha andrår om det är kallt i domkyrkan när den är av sten? Ulrica
säger att där nog är varmt och skönt. De har lagat gjordvärme i den nu.
Juha undrar också om de hålls utegudstjänster? Ulrica säger att
utegudstjänst?" ibland hålls i Mjåviken.

Ulrica berättar också att bmkare kan få vara med och planera
gudstjänsterna aIKså till exempel vara med och bestämma hur de skall
se ut och vilka sånger som skall sjungas. Bmkare kan också vara med
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och samla upp kollekt och läsa upp någonting under gudstjänsten.
DUV är med och planerar två gudstjänster i året.

Man kan också bekanta sig med kyrkan genom De fem sinnena
metoden. Man kan komma kontakta någon i församlingen om man är
intresserad av det.

Församlingen har också väntjänst verksamhet, olika klubbar och tema

kvälla och Via Crucis teater på påsken. De vackraste julsångerna
ordnas på olika ställen inför julen. Man kan se i Domkyrkobladet var
och rar de orch&s.

Församlingen ordnar också en så kallad "Cabel metod" som går ut på
att man skall hitta sina egna styrkor - vad man är bra på. Det finns
handledare som hjälper till med det här.

Om vi undrar någonting så är det bara att ringa Ulrica, Åsa Eriksson
eller inna Lemberg som alla är diakoniarbetare.

§5. Regf. orich?fen berättar om Björnstigens nya
boende.

RegionschefAnnina Alexandersson kom in till mötet

och berärcade om det nya lägenhetsboendet som håller
på att byggas på Bjömstigen. Brukarrådet fick se
ritniri ^arr. a och ställa frågor. Annina berättade att det också kommer

att fir. -as m3j;ig3iet att ha digital kontakt med personalen via IPads
eller liknande fi-ån sina lägenheter på boendet. Brukarrådet kommer att
besöka Björcstigsns nya boende på nästa möte.
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§6. Ärenden som kommit till brukarrådet.

Idag har vi två ärenden som kommit till
Brukarrådet.

Det första är av Dan. Han önskar att han skulle få äta klockan 17 varje
dag och att han skall få ta maten själv. Bmkarrådet är överens om att
alla som klarar av att ta maten själv skall få göra det. De som behöver
hjälp skall förstås få det.

Juha säger att man inte får ta maten själv på helgerna i hans boende.
Det kanske man kunde ändra på?

Det andra ärendet kommer från Jonas som undrar varför han måste

betala sitt kaffe själv. Han undrar också varför han betalar på ett visst
sätt rör maten. Det här kan inte Brukarrådet svara på så vi tar ärendet
vidare til' enhetschefen för Jonas boende.

§7. Fsfograf^sMingen hur var den?

Brukarrådet tyckte att fotografitävlingen var bra och

att vi absolut skall fortsätta med den. Om vi vill ha fotografierna på
utstäunmg pä Kultufhuset Urand så måste vi vara ute i mycket god tid
vilket kan bl' svårt. Om man v:"ll ha utställning där nästa år så borde
man r:'dan ha. c "Vi: om lov tili det senast 30 september 2019. Vi saf.
lite pä prlser-;;£. som ds hade skickat från Färgas och alla tyckte att de
var b .£.. Vinn?;':-0, - scm den här gången blev Fabbe får två biobiljetter.
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§8. Träffa anhörigrådet.

Brukarrådet kommer att träffa Anhörigrådet på vårens
andra möte.

§9. Ärenden till Brukarrådens sekreterares

video möte 13. 12?

Brukarrådet har inga ärenden.

§10. Brukarrådets videomöte.

Sekreteraren kontaktar Västra Nylands Brukarrådssekreterare och
kommer överens om kanske hålla ett video möte med oss i nästa höst.

§11. Övriga protokoll.

Sekreteraren läste upp övriga bmkarråds protokoll
och ur nämndens protokoll det som hade med oss att
göra. Vi diskuterade om protokollen tillsammans.
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Distribution: Nämnden för Nyland, regionala cheferna i Nyland,
Carola Isaksson, enhetscheferna och ställföreträdarna i Östra Nyland,
omsorgsbyrån i Östra Nyland, Brukarråden i Nyland, utvecklaren av
boendeverksamheten samt utvecklaren av dag- och
arbetsverksamheten


