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Emiliacentret i Petalax
belönas för god vård
•

Emiliacentret ger
en god och innovativ
äldrevård.
Därför får service
boendet i Petalax La
Carita-stiftelsens pris.

Malax. Det är med tacksamhet
som La Carita-stiftelsens pris för
god äldrevård tas emot på Emiliacentret. Sofia Lidman, vikarierande
hemserviceledare i Malax kommun,
säger att det är som att få ett kvitto
på det de gör.
– Jag känner mig nöjd med den
verksamhet vi bedriver på Emiliacentret. Jag är glad över den personal vi har, som kommer med nya
idéer hela tiden, säger Lidman.
I personalen på Emiliacentret ingår fem närvårdare, en sysselsättningsnärvårdare samt en ansvarig
sjukskötare.
– Sysselsättningsnärvårdaren är
en extra förmån. Hon jobbar här tre
dagar i veckan och ordnar program
för klienterna, säger Lidman.
Klienterna kan delta i minnes
övningar, diskussioner, sittdans med
mera. På helgerna är dukningen
finare och middagen festligare. Den
som vill dricka ett glas vin till maten
får det på Emiliacentret.
Vad är en god äldreomsorg?
– Att se den enskilda människan,
hennes behov och önskningar, och
kunna ge individuell vård. Att klien-

Emiliacentret, ett serviceboende i Petalax, får pris för god äldrevård. Foto: Josefin Torrkulla
klienterna kan bo här till livets slutskede om det inte finns medicinska
hinder. Det känns bra, säger Lidman.

Emiliacentret

•
•
•

Är ett serviceboende i Petalax
som öppnade 2013.
Har plats för tio klienter,
både kvinnor och män.
En pensionärsförening äger
fastigheten. Malax kommun
hyr fastigheten och har hand
om vården.
Till personalen hör fem när

•

vårdare, en sysselsättningsnär
vårdare och en ansvarig sjuksköta
re. Petalax hemservice nattpatrull
har hand om vården nattetid.
Får La Carita-stiftelsens pris för
god äldreomsorg. Priset delas ut
av Super, Finlands närvårdaroch primärskötarförbund.
Prissumman är 1 500 euro.

La Carita-stiftelsens pris dela
des ut av Finlands närvårdar- och
primärskötarförbund Super i går.
Förutom äran och erkännandet får
Emiliacentret också 1 500 euro i pris.
Vad de ska göra för pengarna är inte
klart än.
– Vi vill fråga klienterna innan vi
bestämmer något, säger Lidman.

terna kan känna mening med livet.
Till det här serviceboendet kommer människor som ännu är i rela-

tivt gott fysiskt skick. Här kan man
bo fram till livets slut.
– Vi har hittat lösningar som gör att
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Under torra somrar då grundvattennivåerna sjunker, blir
halten järn så hög att rekommendationerna överskrids.
Nu ska Korsnäs satsa på att
förbättra dricksvattnet.
Korsnäs. Tekniska nämnden i Korsnäs hade anlitat konsultföretaget
Projektengagemang att söka lösningar på järnproblemet. På mån
dagens möte kunde nämnden bekanta sig med tio olika sätt att få ner
järnhalterna.
– Vi ska installera ett system som
heter Filtralite och testköra det i reningsverket i omkring sex månader
för att prova om det faktiskt fungerar. Det är när grundvattnet är som
lägst, som problemet med hög järnhalt är som störst. Därför testar vi
systemet under hela sommaren,
säger Ulf Granås, teknisk chef.
Om Filtralite fungerar klanderfritt, uppgår kostnaden till omkring
50 000 euro. Redan nu förbereder
sig kommunen dock på att också ett
system med jonbytare kan behövas.
De två kombinerade systemen skulle
kosta uppemot 125 000 euro.
– Vi måste göra något för att få
ner järnhalten när grundvattnet är
lågt. Om inte de här fungerar, måste
vi pröva något annat, säger Ulf Granås.
På måndagsmötet bekantade tekniska nämnden sig också med skisserna till nya Lärknäs. Ritningarna
går nu vidare till kommunstyrelsen i
Korsnäs för vidare behandling.

Karin Sundström

Biolog om köldknäppen:
Småfåglarna har det tufft
Nu är det viktigt att lägga ut
mat åt fåglarna. De riskerar
att svälta ihjäl annars, säger
biologen Hans Hästbacka.

Kom och träffa:
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Hög järnhalt tvingar
Korsnäs
satsa 50000

Vasa. När det äntligen såg ut att bli
vår kom vintern tillbaka. Så brukar
det ju bli. Och den här extra köldknäppen är inte på något sätt värre
än tidigare år, säger biologen Hans
Hästbacka.
– Det är nog en helt vanlig ”taka
talvi”, som hör till.
Men det är inte bara den som längtar efter vår som drabbas av att vintern återvänder. Flyttfåglarna får det
särskilt svårt.
– Ju mer snön täcker marken desto
tuffare blir det för dem.
Tofsviporna, till exempel, är beroende av att hitta småkryp på marken. De kan ta mycket stryk om vintern fortsätter i många dagar, säger
Hästbacka.
– Även småfåglar som koltrastar,
bofinkar och lärkor kan göra det. Ju
mer de utestängs från markens föda
desto hårdare blir det för dem.
Det kan gå så illa att en del svälter
ihjäl, säger Hästbacka. Andra flyttar söderut.
Det viktigaste just nu är därför att
sätta ut mat till fåglarna.
– Småfåglarna söker sig till gårdarna för att hitta föda. Därför ska man

Det är dags att mata småfåglarna. Foto: Arkiv

”De som håller till
på öppna fältet,
som tofsviporna
och lärkorna, har
det tufft.”
Hans Hästbacka
biolog
mata dem nu när det är sådant här
väder. Men de som håller till på öppna fältet, som tofsviporna och lärkorna, har det tufft.
För växterna är det inte lika farligt.

Det är vana vid att det kommer ett
bakslag, säger Hästbacka.
– De bryr sig inte desto mer.
Den extra köldknäppen påverkar inte heller trädgårdsarbetet på
Vasa stad.
Grönområdeshortonomen Leila
Roininen säger att man börjar plantera träd och buskar först i slutet av
maj.
– Till mors dag planterar vi pen
séer, men de kan vara utomhus fast
det är nästan minusgrader, säger
hon.

Sofia Nygård

