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Äldrerådets möte  

Tid  Tisdagen den 16 november 2021 klockan 8.30 

Plats  Äppelbackens servicehus, mötesrum Melba/Silva  

Närvarande  Ros-Mari Aarttila, ordförande  
  Bengt Dahlqvist 
  Lars Heinonen 
  Heli Heiskanen 
  Hilkka Knuuttila   
  Anja Luoma   
  Tapio Ruuskanen   
  Leena Sorjonen, 9.00 - 
  Tuire Seittamo, sekreterare 

1 Mötets laglighet och beslutsförhet  

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och 
beslutfört. 

2 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Heli Heiskanen och Lars 
Heinonen. 

3 Direktör för äldreomsorgen och handikappservicen, Kirsi Oksanen 

Bäst också i vardagen: Välfärdsplanen för den äldre 
befolkningen 2020–2023 blev färdig redan i slutet av 2020. 
En ledamot från äldrerådet har också kallats till 
arbetsgruppen för uppföljning av planen. Ledamoten väljs i 
det följande mötet den 14 december. 

Programmet för tillgänglighet och framkomlighet blev färdig i 
början av året och i fortsättningen strävar man i allt byggande 
efter att beakta tillgängligheten och framkomligheten. Även 
trafiklösningar försöks förbättras i hela Borgå.  
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Vi diskuterade hur modernt byggande kan göras trivsammare 
och en oro för tätt byggande uppstod. Grönområden borde 
placeras i planer mer än i nuläget. 

Kartläggningen av tillgänglighet och framkomlighet som gjordes 
tidigare denna höst var en ögonöppnande upplevelse för de 
flesta deltagare. Experter borde alltid delta i planeringen för att 
konkret visa vad verkligheten är. 

Staden samarbetar med kultur- och fritidstjänsterna och olika 
föreningar för att förverkliga en aktiv vardag för den äldre 
befolkningen. Man har hållit föreläsningar om välbefinnande i 
samarbete med medborgarinstitutet. Detta kommer att göras 
även i fortsättningen. 

Avsikten är att mässan Gardera dig för ålderdomen ordnas 
årligen även i fortsättningen. På grund av coronaviruset har 
mässan ordnats senast år 2019. 

Kokon idrottscentrum planeras så att där ska också finnas 
lokaler och hobbymöjligheter som lämpar sig för specialgrupper. 

Avsikten är att göra ett sammandrag över parkerna i Borgå i 
början av 2022. T.ex. en park vid ett servicehus kan vara i 
gemensamt bruk även om man allmänt nödvändigtvis inte vet om 
det. 

I Pielavesi kommun har man separat anställt en handledare i 
digitala frågor. Skulle detta vara möjligt även i Borgå? I 
Äppelbacken finns tillräckligt med rådgivning i digitala frågor. 
Även Careeria har instruerat bra, åtminstone före coronatiden. 

I planen för välbefinnande hos de äldre har man också funderat 
på vilket sätt kommunikation bäst kunde nå alla. Serviceguiden 
för den äldre befolkningen har utarbetats redan länge. Temana i 
guiden borde uppdateras kontinuerligt och om ett drygt år 
övergår man till välfärdsområdena. Ett enkelt häfte skulle räcka 
till bra, så att det kunde uppdateras lätt och snabbt. 
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Vid sidan om servicepunkt Ruori planerar man en mottagning för 
en fysioterapeut och sjukskötare med låg tröskel i Äppelbacken. 
Utdelning av halkskydd fortsätter i Äppelbacken. 

Kirsi Oksanen berättade att både handikapprådets och 
äldrerådets föredragningslistor och protokoll översätts till 
svenska i fortsättningen. 

För nästa gång deltar Oksanen i mötet i januari. 

4 Social- och hälsovårdsnämndens möte den 4 november 

Ordföranden hade gått igenom protokollet. Det innehöll inte 
något särskilt om äldrerådets ärenden. 

5 Äldrerådsdagen den 4 november 

Leena Sorjonen och Hilkka Knuuttila berättade om 
äldrerådsdagens utbyte. Knuuttila höll också en omfattande 
framställning om ärendena. 

Diskussion om ämnet fortsätter i mötet i december. I mötet i 
oktober kom man överens om att skicka ett brev till 
stadsfullmäktige ännu i slutet av året. Man skulle kunna skicka 
det till alla ledamöter vid stadsfullmäktige. 

6 Testanvändare för användbarhetstestning av Borgå stads nya webbplats 

Leena Sorjonen deltar i testningen för äldrerådets del. 

7 Följande möte tisdagen den 14 december kl. 8.30–10 

Det sista mötet år 2021 ordnas tisdagen den 14 december. 

Mötena för den första hälften av år 2022 antecknas i kalendern 
under mötet i december. 
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8 Övriga ärenden 

Leena Sorjonen har föreslagit Ann-Sofie Silvennoinen att 
äldrerådet kunde fortsätta år 2022 med samma sammansättning 
innan man övergår till välfärdsområdena. 

 
Den 25 november 2021 kl. 17–19.30 webbinariet Arjen 
hyvinvointia ikääntyville 
www.etalasuomen media.fi/arjenhyvinvointia. 

9 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 10.00. 
 
 
 

Ros-Mari Aarttila Tuire Seittamo 
ordförande  sekreterare 

 

Protokolljusterare 

 

Heli Heiskanen  Lars Heinonen 

 

http://www.etalasuomen/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmedia.fi%2Farjenhyvinvointia&data=04%7C01%7Ctuire.seittamo%40porvoo.fi%7C6474a94fa0a14eedb5f908d9a928d426%7Cca8dd34ced0b423692cb5644bfcfaed6%7C1%7C0%7C637726815208643393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=rjzAZpYolMrRtkUn2ELBvRStwg4e8e54RZFrWozD1Dg%3D&reserved=0

