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Organ:  Äldreråd, Österbottens Välfärdssamkommun 

 

Tid:  2.5.2022 kl. 16.40-18.44 

 

Plats:  Trana, Y 3. våning 

 

Närvarande:   

Anna-Greta Olsio-Tuisku medlem, Närpes 

Antero Varila medlem, Jakobstad 

Armas Tiittanen ersättare, Nykarleby 

Göran Westerlund  medlem, Vörå 

Hans Ingvesgård  medlem, vice ordf, Kristinestad 

Heikki Mäkinen  medlem, Laihela 

Henrik Sandberg  medlem, ordf, Pedersöre 

Irmeli Mandell  medlem, Vasa 

Leif Rönnskog  medlem, Korsholm 

Pirkko Mäenpää  ersättare, Kaskö 

Pär-Gustav Lindh  medlem, Malax 

Ulf Axell   medlem, Larsmo 

 

Frånvarande:  Aarno Lindholm medlem, Kaskö  

Ralf Skåtar    medlem, Nykarleby 

 

 

Sakkunniga:  Henna Minkkinen Verksamhetsledare Vasanejdens Minnesförening 

rf. 

  Pia Vähäkangas Tf. Sektordirektör, äldre personer, ordf. § 1-4 

Tony Pellfolk Verksamhetsområdesdirektör för hem- och 

boendeservice 

 

Övriga närvarande:  

 

Föredragande:  

 

Sekreterare:  Annika Ikkala-Västi Regional servicechef (Vasa-Laihela) 

 

Paragrafer:  1-8 

 

Protokollet undertecknat: Protokollet godkänt och       Protokollet godkänt och Protokollet godkänt och 

  undertecknat 12.5.2022       undertecknat  9.5.2022 undertecknat  9.5.2022 

 

  Pia Vähäkangas         Henrik Sandberg Annika Ikkala-Västi 

  Ordförande § 1-4        Ordförande §5-8 Sekreterare 

 

Justerat:  Protokollet granskat och Protokollet granskat och 

  undertecknat  13.5.2022 undertecknat  12.5.2022 

 

  Pirkko Mäenpää Anna-Greta Olsio-Tuisku 

   

 

Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 
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Organ: Äldreråd, Österbottens Välfärdssamkommun 

Tid: 2.5.2022 kl. 16.40-18.44 

Plats: Trana, Y 3. våning 

 

Ärendeförteckning 

 

Paragraf Ärende                   Sida 

 
§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet   3 

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande    4 

§ 3 Sammanträdets arbetsordning    4 

§ 4 Val av protokolljusterare     5 

§ 5 Presentation av medlemmar     5 

§ 6 Äldrerådets syfte och uppgifter    5 

§ 7 Övriga ärenden     6 

§ 8 Mötets avslutande     6 
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Äldreråd   § 1  2.5.2022 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt 87 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar 

organen om tid och plats för sina sammanträden. 

 

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om 

han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för 

sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

Enligt 96 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet 

konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över 

hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Som ordförande fungerar tf. sektordirektör Pia Vähäkangas § 1-2. Ordförande öppnar 

sammanträdet. 

 

 

Ordförande Vähäkangas öppnade sammanträdet kl. 16.40 och konstaterade de närvarande 

mötesdeltagarna.   

 

Ordförande Vähäkangas konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och 

beslutsfört. 

 

På förslag av ordförande Vähäkangas beslöt Äldrerådet ändra på ärendenas behandlingsordning 

så att sammanträdets arbetsordning behandlas som andra ärende och valet av protokolljusterare 

som tredje ärende och valet av ordförande och vice ordförande som fjärde ärende. Dessutom 

beslutade man att man i samband med valet av protokolljusterare även väljer rösträknare. Från 

och med paragraf fem fungerar Henrik Sandberg som ordförande.  
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Äldreråd   § 2-3  2.5.2022 
 

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande för år 2022 

Äldrerådet väljer ordförande och vice ordförande för år 2022 

 

Hans Ingvesgård har meddelat intresse att fungera som ordförande. 

 

Ingen har på förhand meddelat intresse att fungera som vice ordförande. 

 

 

Vid sammanträdet konstaterade man att även Irmeli Mandell på förhand meddelat sitt intresse 

att fungera som ordförande.  

 

Henrik Sandberg föreslogs till ordförande, vilket också understöddes.  

 

Hans Ingvesgård avstod från sin kandidatur som ordförande.  

 

Till vice ordförande föreslogs Irmeli Mandell och Hans Ingvesgård. Bägge fick understöd.  

 

Anna-Greta Olsio-Tuisku föreslog sluten omröstning.  

 

En sluten omröstning hölls. Först röstade man om ordförande och sedan om viceordförande. I 

ordförandevalet fick Irmeli Mandell 4 röster och Henrik Sandberg 8 röster. I vice ordförandevalet 

fick Hans Ingvesgård 7 röster och Irmeli Mandell 5 röster.  

  

Äldreråd: Till ordförande valdes Henrik Sandberg och till vice ordförande valdes 

Hans Ingvesgård. 
  __________ 

 

§ 3 Sammanträdets arbetsordning 

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, ska 

kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice 

ordföranden. Eftersom val av ordförande för Äldrerådet görs på första mötet, har kallelsen till 

mötet den 2.5.2022 gjorts av Pia Vähäkangas. I kallelsen ska anges tid och plats för 

sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag 

till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda 

skäl förhindrar detta. 

 

Äldreråd: beslutade ändra på ärendenas behandlingsordning så att 

sammanträdets arbetsordning behandlas som andra ärende och valet 

av protokolljusterare som tredje ärende och valet av ordförande och 

vice ordförande som fjärde ärende. Dessutom godkände Äldrerådet att 

man förutom protokolljusterare även väljer rösträknare i samma 

paragraf.  

 __________ 
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Äldreråd   § 4-6  2.5.2022 

 
§ 4 Val av protokolljusterare 

Enligt 106 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde justeras 

protokollet på det sätt som organet beslutat. 

 

Protokollet undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Aarno Lindholm och Anna-Greta Olsio-Tuisku. 

 

 

Aarno Lindholm var förhindrad att delta i sammanträdet, varför Pirkko Mäenpää föreslogs i 

stället för honom.  

 

Till rösträknare föreslogs Antero Varila och Anna-Greta Olsio-Tuisku.  

 

Äldreråd: till protokolljusterare valdes medlemmarna Pirkko Mäenpää och Anna-

Greta Olsio-Tuisku och till rösträknare valdes medlemmarna Antero 

Varila och Anna-Greta Olsio-Tuisku. 
  __________ 

   

§ 5  Presentation av medlemmar 

Presentation av medlemmar från kommunerna samt sakkunniga. 
 

Äldreråd: antecknade presentationen för kännedom. 

  __________  

     

§ 6 Äldrerådets syfte och uppgifter 

Verksamhetsstadgor.    BILAGA § 6 
 
Diskussion.  

 
 

Sekreterare Annika Ikkala-Västi redogjorde för Äldrerådets uppgifter och syfte.  

 
Äldreråd: antecknade redogörelsen för kännedom efter diskussion och 

beslutade att nästa sammanträde ska hållas 28.6.2022 kl. 13 i 
mötesrum Y3, Trana. 

 __________  
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Äldreråd    § 7-8  2.5.2022 

 

§ 7 Övriga ärenden 

Information från verksamhetsområdet för hem- och boendeservice.  

 

Nästa möte vecka 26. 

 

 

Verksamhetsområdesdirektör Tony Pellfolk redogjorde för verksamhetsområdet för hem- och 

boendeservice.  

 

Äldreråd: Antecknade redogörelsen för kännedom efter diskussion. Mera info om 

äldreservice skickas med e-post till medlemmar. Nästa sammanträde 

hålls den 28 juni 2022 kl. 13.00 i mötesrum Trana, Y3.  

  __________ 

 

§ 8 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

 

Ordföranden avslutade mötet kl. 18.44. 
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