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Vanhusneuvoston kokous
Aika

Tiistai 12.10.2021 kello 9

Paikka

Omenamäen palvelutalo, kokoushuone Melba/Silva

Läsnä

Carl-Johan Numelin, puheenjohtaja
Ros-Mari Aarttila, varapuheenjohtaja
Bengt Dahlqvist
Lars Heinonen
Heli Heiskanen
Hilkka Knuuttila
Anja Luoma
Tapio Ruuskanen
Leena Sorjonen
Tuire Seittamo, sihteeri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Ruuskanen ja Leena
Sorjonen.
3 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2020-2023
Keskusteltiin hyvinvointisuunnitelmasta ja todettiin, että
näyttäisi siltä, ettei suunnitelman toteutumista seurata
kovinkaan tiiviisti ja ettei oikein mitään ole tapahtunut.
Toimintojen koordinointia ei selvästikään tapahdu
yhdistysten, erilaisten tapahtumien ja vapaaehtoistyön
kesken.
Ikäihmisten pitäisi jotenkin saada äänensä paremmin
kuuluviin. Pohdittiin mitä vaihtoehtoja siihen olisi
käytettävissä. Ainoat keinot tuntuvat olevan lausuntojen,
aloitteiden ja kannanottojen kirjoittaminen, mutta
vanhusneuvostolla ei ole kuitenkaan minkäänlaista
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päätösvaltaa. Sosiaali- ja terveyslautakunta tai
kaupunginhallitus tekevät lopulta päätökset. Pitäisi ehkä
tutkia, millaisia käytäntöjä esimerkiksi ihan lähikunnissa on.
Ikääntyneitä on kuitenkin yli 20 % väestöstä, joten heillä
pitäisi kyllä olla myös äänivaltaa. Esimerkiksi eri lehtiin olisi
saatava asioita esille.
Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman toteuttamisesta
pidetään seurantakokous 15.11. Kirsi Oksanen tulee
kertomaan vanhusneuvoston kokoukseen tilanteesta 16.11.
Sen jälkeen katsotaan uudelleen, miten vanhusneuvosto
reagoi lopputulokseen, jos jotakin oleellista jäi puuttumaan.
Sanoman pitää olla mahdollisimman konkreettinen ja tarkka.
Vanhusneuvostopäiviltä 4.11. saadaan todennäköisesti
eväitä. Kirje voidaan lähettää myös suoraan kaupunginvaltuuston jäsenille henkilökohtaisesti.
4 Liikenne Porvoossa
Liikenneratkaisut eivät välttämättä ole ollenkaan ikäihmisten
asioita edistäviä, vaikka ikäihmisten määrä onkin suuri.
Vanhusneuvoston toivomus olisi, että ikäihmisiä kuultaisiin ja
osallistettaisiin enemmän. Kaikenlaisia liikenneasioita
käsitellään jotenkin jälkijunassa. Kehitys ja uudet ideat
tuntuvat menevät ajoittain ihan väärään suuntaan.
Autoilijat pärjäävät kyllä muihin liikkujiin verrattuna hyvin
Porvoossa, vaikkakin isoa määrää keskustan parkkipaikoista
suunnitellaan torisuunnitelmassa poistettaviksi. Linjaautoasemalla on nykyisin tosi paljon takseja eikä muille
henkilöautoille ole sielläkään enää oikein tilaa.
Kävelijät sen sijaan on autoilijoihin verrattuna aika lailla
unohdettu. Polkupyörillä ajettiin aikaisemmin kadulla, mutta
nykyään paljon myös jalkakäytävillä. Pyöräilijöiden ja
kävelijöiden kohdatessa sattuu aika usein vaaratilanteita.
Pohdittiin myös mihin luokkaan sähköpyörät oikein kuuluvat.
Ovatko verrattavissa peruspolkupyöriin vai ovatko
moottoriajoneuvoja?
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Liikenneasioista on jo lähetetty kaupunginhallitukselle aloite
1.2.2021. Vanhusneuvoston kirjeeseen tuli vastaus
liikennesuunnittelupäällikkö Hanna Linna-Varikselta.
Vastauksen sisältö oli, että kaikki on kunnossa.
Alkuvuodesta tehty aloite on edelleen ajantasainen ja siitä
tehdään lehdistötiedote. Se lähetetään muutamaan suomenja ruotsinkieliseen paikallislehteen ja Iskelmä Porvoolle sekä
myös kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kaikille
jäsenille henkilökohtaisesti.
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 7.10.
Käytiin läpi sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen
päätöstiedote.
Vanhusneuvoston edellisessä kokouksessa sovittiin, että
sihteeri selvittää, millä aikataululla voi jatkossa saada
sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousten esityslistat.
Hallintopäällikkö Olli Ojanperän mukaan esityslista julkaistaan
aina avoimessa verkossa heti sen valmistuttua, siis kokousta
edeltävänä perjantaina. Käytäntö perustuu hallintosääntöön
eli rytmi on pakollinen ja aina sama. Hän kysyi viestissään,
olisiko mitenkään mahdollista, että myös neuvostojen
edustajat ja muut kiinnostuneet seuraisivat listaa kaupungin
verkkosivuilta
6 Vanhustenviikko 3. – 10.10, Luonto antaa voimaa – Naturen ger kraft
Vanhusten viikkoa ei todennäköisesti mainittu koko viikkona
televisiossa paitsi valtakunnallisen pääjuhlan aikaan
avauspäivänä sunnuntaina 3.10. Eläinten viikkoa vietettiin
samalla viikolla ja siitä uutisoitiin moneen kertaan.
Paikallislehdessä olleessa uutisessa ei ollut riittävän hyviä
käyntiohjeita kaikkiin tilaisuuksiin. Grandissa pidettyä
konserttia on arvosteltu, koska Grand on portaiden vuoksi
huono paikka vanhustenviikon ohjelmalle. Hissiä on ollut
hankala löytää.
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Toivottavasti ensi vuonna pystytään järjestämään myös
messut.
7 Seuraavat kokoukset
Tiistai 16.11. kello 8.30 – 10, Omenamäki, Melba/Silva
Tiistai 14.12. kello 8.30 – 10, Omenamäki, Melba/Silva
8 Muut asiat
Diakoniatoimistoon yhteyttä ottamalla voi saada seurakunnan
vapaaehtoistyöntekijöiltä apua talousasioihin (Raharinki).
9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30.

Carl-Johan Numelin
puheenjohtaja

Tuire Seittamo
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Tapio Ruuskanen

Leena Sorjonen
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