
       

 

 
 

Äldrerådets verksamhetsbrev 1/2022 
 

Det viktigaste uppdraget för Vasa äldreråd under år 2022 är i likhet med under 

fjolåret att fortsättningsvis bevaka planeringen och genomförandet av Österbottens 

välfärdsområde. Rådet bevakar framför allt planeringen av servicenätet för seniorer 

och tar vid behov ställning till planerna med tanke på seniorerna i Vasa. Servicens 

tillgänglighet, digitalisering och koncentrering är saker som rådet bevakar särskilt 

noggrant. Äldrerådet är också med vid utvärderingen av vilken kvalitet 

åldringsservicen har och om den är tillräcklig. 

Som ett annat viktigt tema fortgår utvecklandet av Vasa stads åldersvänlighet. I och 

med ett initiativ av äldrerådet anslöt sig Vasa i fjol till Världshälsoorganisationens 

nätverk för Åldersvänliga städer. I främjandet av äldres välmående behövs ett 

tväradministrativt samarbete och följaktligen har stadens åldersvänlighet under de 

senaste åren planerats i samarbete mellan äldrerådet och ansvariga personer inom 

stadens olika förvaltningar. 

Under året har äldrerådet för avsikt att också främja gemenskapsinriktat boende för 

seniorer och möjligheterna att hitta service på stadens webbplats, föra diskussioner 

om det digitala stöd som erbjuds i Vasa samt följa med bl.a. hur kollektivtrafikplanen 

genomförs. Representanter för rådet deltar också i projektet för förortsutveckling av 

Korsnäståget, kartläggningen av tillgängligheten i stadsdelarna, stadens 

planeringsgrupp för anpassad motion och utvecklingsgrupp för kulturellt 

seniorarbete. 

Äldrerådet ordnar rekreationsevenemang och föreläsningar för seniorer om 

coronavirussituationen tillåter det. Traditionella evenemang har varit bl.a. 

sommarjippot på Bergcentrets gård samt seniorfesten i slutet av hösten, där på 

programmet står musik- och dansföreställningar av de lokala pensionsföreningarna 

samt utdelning av ett erkännande till årets främjare av seniorers välmående. 

 

Detta hände år 2021 

År 2021 tog äldrerådet upp seniorernas oro i fråga om och syn på hur social- och 

hälsovårdsservicen kommer att ordnas i fortsättningen, då ansvaret för dem övergår 



       

 

 
 

från staden till Österbottens välfärdsområde, tog upp seniorernas servicebehov i 

stadens kollektivtrafik samt deltog i beredningen av stadens delaktighetsplan.  

Äldrerådet var bekymrat över att seniorerna blir i sämre skick, då 

motionsverksamheterna måste avbrytas på grund av coronavirussituationen och det 

rekommenderades att seniorer undviker kontakter. På våren ordnade stadens 

idrottsservice handledning för seniorer i användningen av apparaterna i 

utomhusgymmen på förslag av rådet, och i samarbete mellan rådet och 

idrottsinstruktörerna ordnades också guidade promenader under Konstens natt. 

Förargligt nog måste Konstens natt på grund av coronavirusläget inhiberas en dag 

före evenemanget och deltagandet i promenaderna blev litet. Rådet förmedlade 

också andra förslag från seniorerna till idrottsservicen. Äldrerådet sporrade alla 

vasabor att delta i kampanjen Gå ut med en äldre och pensionärsföreningarnas 

frivilliga gick på promenad med klienter inom hemvården. 

Äldrerådet samlade in förslag på verksamhet av seniorerna genom förslagslådor i 

bibliotekets och Seniorcentrets verksamhetsenheter, Pensionärernas 

verksamhetscenter och på äldrerådets webbplats. Seniorerna uppmuntrades att ge 

förslag på t.ex. vilka tjänster de tyckte att borde utvecklas i Vasa, var behövdes det 

en ändring eller ett hurudant evenemang skulle de gärna delta i. Totalt inkom 38 

förslag och flera av dem har rådet fört vidare.   

Flera av äldrerådets evenemang måste inhiberas till följd av den försämrade 

coronavirussituationen. På sommaren kunde bl.a. en konstutmaning för seniorer 

genomföras. I den kunde man delta genom att sända in ett eget verk i fri stil till en 

konstutställning under Armas-festivalen. Seniorernas skickliga handarbeten av olika 

slag, berörande dikter och naturbilder visas i huvudbiblioteket och i Berghemmets 

konstkorridor. Julsångstillställningen sändes denna gång endast hem till seniorerna 

via bildtelefontjänsten Alvar. 

 

Äldrerådet önskar alla mottagare av verksamhetsbrevet ett välmående och aktivt år 

2022!  

 

Vasa, 24.2.2022 

Vasa äldreråd 
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