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Brukarrådet i Östra Nyland möte 11. 9.2019 klockan
9.00-11.00 på Linjevägen 34

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

(sekreterare) och Alexandra Vuokkovaara (studerande). Innan mötet
inleds gör vi en mndv ändring på Linjevägen och Linjebo.

. l. Ordförande öppnar mötet.

§2. Ärendelistan gås igenom.

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

Sekreteraren läser igenom förra mötets protokoll.

§4. Studerande Alexandra Vuokkovaara presenterar sig.

Alexandra presenterar sig. Alexandra är socionomstuderande och gör
en ledarskapspraktik tillsammans med enhetschefen Michaela
Kokkola.

§5. Ärenden som kommit till brukarrådet.

Den här gången har det inte kommit ärenden till
bmkarrådet.

§6. Fotografitävling

Bmkarrådet vill ordna en fotografitävling för alla brukare
inom Kårkulla i Östra Nyland. Temat är natur och det är

frivilligt att delta. Personalen kan hjälpa till med att låna

kamera åt eller IP ad brukare som inte har egen men också hjälpa till
med att ta fotografier om det behövs. Den som deltar får skicka in ett

foto eller ett collage med högst 4 bilder. Bilderna kan skickas per
epost eller post till Michela Kokkola. Sekreteraren skall ta reda på om
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det är möjligt med en utställning av bidragen på kulturhuset Grand.
Bilderna skall skickas in under tiden 16. 9-28. 10. Man får sedan rösta

på bilderna under tiden 4-17. 11. Måndagen 25. 11 berättar vi vem som

har vunnit tävlingen. Alla som deltar får ett pris och den som vinner
får ett lite större pris. Meningen är att tävlingen skall bli en årlig
tradition.

;7. Träffa anhörigrådet.

Brukarrådet skall träffa anhörigrådet någon
eftermiddag. Det blir säkert på nästa års sida. Sekreteraren hör med
regionschefAnnina Alexandersson när vi skulle kunna träffas.

§8. Dagsverksamhetens utrymmen.

Det diskuterades om Solbackens utrymmen och brukarrådet tycker att
där är trånga utrymmen. Men de är fina och hemtrevliga. Det är tråkigt
då inte konstklubben ryms på Solbacken. Keramiken saknas också.
Det är synd. Bmkarrådet undrar om keramikugnen går att använda där
den nu står? Vi pratade också om Utterbäcks utrymmen som inte alla
nu är handikappvänliga. Brukarrådet kom fram till att det nog borde
byggas ett nytt hus för dagsverksamhet.
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§9. Samarbete med diakoniarbetare Ulrica Lindholm-
Nenonen.

Sekreteraren kontaktar diakoniarbetare Ulrica Lindholm-

Nenonen och frågar om hon kan komma med på nästa
brukarrådsmöte.

10. Skall Brukarrådet höras då det nya boendet byggs på
Björnstigen?

Brukarrådet är intresserade att se ritningar av det
nya boendet som byggs på Bjömstigen. Det skulle
också vara roligt att se hur lägenheterna ser ut.
Sekreteraren kontaktar regionchef Amiina
Alexandersson om saken.

§11. Övriga protokoll.

Sekreteraren läste upp övriga brukarråds protokoll och
nämndens protokoll. Vi diskuterade om protokollen
tillsammans.
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12. Övriga ärenden.

Brukarrådet önskar ett videomöte med Raseborg
eftersom det är en lång tid sen vi senast hade ett video

möte.

ONI-tidningen (Östra Nyland Informerar) kommer ut ännu den här
hösten. Vi kan informera om Fototävlingen i ONI-tidningen.

§ 13. Nästa möte.

Nästa möte är onsdagen den 27 november klockan 9.00 på Näse
boende i klubbmmmet på andra våningen, Alexandersbågen 6 A.

14. Ordförande avslutar mötet.

Ordförande ringde av mötet klockan 11. 00.
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Juha Paasonen

ordförande

Michaela Kokkola

sekreterare

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


