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Vanhusneuvoston kokous  

Aika  Tiistai 16.11.2021 kello 8.30 

Paikka  Omenamäen palvelutalo, kokoushuone Melba/Silva  

Läsnä  Ros-Mari Aarttila, puheenjohtaja  
  Bengt Dahlqvist 
  Lars Heinonen 
  Heli Heiskanen 
  Hilkka Knuuttila   
  Anja Luoma   
  Tapio Ruuskanen   
  Leena Sorjonen, 9.00 - 
  Tuire Seittamo, sihteeri  

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Heiskanen ja Lars 
Heinonen. 

3 Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Kirsi Oksanen 

Parasta arkenakin: Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 
2020-2023 valmistui jo vuoden 2020 loppupuolella. 
Suunnitelman seurantatyöryhmään on kutsuttu myös 
vanhusneuvoston jäsen. Jäsen valitaan seuraavassa 
kokouksessa 14.12. 

Esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma valmistui 
alkuvuodesta ja jatkossa kaikessa rakentamisessa pyritään 
ottamaan esteettömyys ja saavutettavuus huomioon. Myös 
liikenne-ratkaisuja yritetään saada koko Porvoossa paremmin 
toimiviksi.  
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Keskusteltiin siitä, miten nykyrakentamista saataisiin 
viihtyisämmäksi ja esitettiin huoli liian tiiviisti rakentamisesta. 
Viheralueita pitäisi sijoitella suunnitelmiin nykyistä enemmän. 

Esteettömyys- ja saavutettavuuskartoitus aikaisemmin syksyllä 
oli useimmille osallistujille silmiä avaava kokemus. Mukana 
suunnittelemassa olisi aina oltava asiantuntijoita näyttämässä 
konkreettisesti, mitä todellisuus oikein on. 

Kaupunki tekee ikäihmisten aktiivisen arjen toteuttamiseksi 
yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ja yhdistysten 
kanssa. Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa on pidetty 
hyvinvointiluentoja ja niin tehdään myös jatkossa. 

Varaudu vanhuuteen -messu on tarkoitus järjestää vuosittain 
jatkossakin. Koronan vuoksi viimeksi messut on järjestetty 
vuonna 2019. 

Kokonniemen liikuntakeskusta suunnitellaan siten, että sinne 
tulisi myös erityisryhmille sopivia tiloja ja harrastusmahdolli-
suuksia. 

Alkuvuodesta 2022 on tarkoitus tehdä yhteenveto Porvoon 
puistoista. Esim. jonkin palvelutalon puisto voikin olla yhteis-
käytössä, vaikkei se ehkä ole ollenkaan yleisesti tiedossa. 

Pielaveden kunnassa on erikseen palkattu digiopastaja. Voisiko 
se olla mahdollista myös Porvoossa? Omenamäessä on 
kiitettävästi digineuvontaa. Myös Careeria on opastanut hyvin 
ainakin ennen korona-aikaa. 

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmassa on pohdittu myös sitä, 
miten viestintä tavoittaisi parhaiten kaikki. Ikääntyneiden 
palveluopas on ollut pitkään tekeillä. Asiat oppaassa tarvitsisivat 
jatkuvaa päivittämistä ja edessä on myös siirtyminen 
hyvinvointialueisiin reilun vuoden päästä. Yksinkertainen 
vihkonen riittäisi hyvin, jotta sen vois helposti ja nopeasti 
päivittää. 
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Ruorin lisäksi Omenamäkeen on suunnitteilla fysioterapeutin ja 
sairaanhoitajan matalan kynnyksen vastaanotto. Liukuesteiden 
jakaminen jatkuu Omenamäessä. 

Kirsi Oksanen kertoi, että sekä vammais- että vanhusneuvoston 
esityslistat ja pöytäkirjat käännätetään jatkossa ruotsiksi. 

Oksanen osallistuu seuraavan kerran tammikuun kokoukseen. 

4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 4.11. 

Puheenjohtaja oli käynyt pöytäkirjan läpi. Siinä ei ollut mitään 
erityisiä vanhusneuvostoon liittyviä asioita. 

5 Vanhusneuvostopäivät 4.11. 

Leena Sorjonen ja Hilkka Knuuttila kertoivat vanhusneuvosto-
päivien annista. Knuuttila piti myös kattavan esityksen asioista. 

Keskustelu aiheesta jatkuu joulukuun kokouksessa. Lokakuun 
kokouksessa sovittiin, että lähetetään vielä loppuvuonna kirje 
kaupunginvaltuustolle. Sen voisi lähettää kaikille kaupungin-
valtuuston jäsenille. 

6 Testikäyttäjä uuden Porvoon kaupungin nettisivuston käytettävyystestaukseen 

Leena Sorjonen osallistuu testaukseen vanhusneuvoston 
osalta. 

7 Seuraava kokous tiistaina 14.12. kello 8.30 – 10 

Vuoden 2021 viimeinen kokous pidetään tiistaina 14.12. 

Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon kokoukset laitetaan 
kalentereihin joulukuun kokouksessa. 
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8 Muut asiat 

Leena Sorjonen on ehdottanut Ann-Sofie Silvennoiselle, että 
vanhusneuvosto saisi jatkaa myös vuoden 2022 vanhalla 
kokoonpanolla ennen hyvinvointialueisiin siirtymistä. 

 
25.11.21 kl. 17-19,30 Arjen hyvinvointia ikääntyville 
www.etalasuomen media.fi/arjenhyvinvointia. 

9 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.00 
 
 
 

Ros-Mari Aarttila  Tuire Seittamo 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

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

