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Vanhusneuvoston kokous  

Aika  Tiistai 14.12.2021 kello 8.30 

Paikka  Omenamäen palvelukeskus, 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 Bengt Dahlqvist ja Hilkka 
Knuuttila. 

3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista 16.12. 

Esityslista käytiin läpi. Pohdittiin jälleen kerran sitä, että 
vanhusneuvostolla pitäisi olla läsnäolo- ja puheoikeus 
tärkeimpien lautakuntien kokouksissa. Sihteeri selvittää, mikä 
on tilanne, koska kirje kaupunginhallitukselle on lähetetty jo 
15.3. 

Sihteeri selvittää myös seuraavaan kokoukseen esityslistalla 
mainitun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Ne saa 
tulostettua suoraan esityslistalta ja sihteeri lähettää kyselyjen 
tulokset vanhusneuvoston jäsenille. 
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Seuraavassa kokouksessa käsitellään sosiaali- ja 
terveyslautakunnan kokouksessa 16.12. tehdyt päätökset. 

4 Vanhusneuvostopäivät 4.11. 

Hilkka Knuuttila esitteli 25.11. 2021 koulutustapahtumassa 
pidetyn Järvenpään eläkeläisneuvoston tilannetta ja toimintaa 
koskevan power point -esityksen Edunvalvonta / oikeuksien 
valvonta vanhusneuvostossa. Järvenpäässä otetaan todella 
monipuolisesti huomioon ikäihmisten tarpeet. 

Yli 65-vuotiaat ovat Porvoossakin suurin ikäryhmä terveyden-
huollossa (yli 20 %). Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 
väestöstä tulee olemaan noin 50 % porvoolaisia. 

Digitalisaation lisääntymistä painotetaan kaikessa, vaikka 
suuri osa vanhuksista osaa vain hyvin rajallisesti käyttää 
erilaisia laitteita. 

5 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2020-2023, jäsen seurantatyöryhmään 

Jäseneksi seurantatyöryhmään valittiin Leena Sorjonen. 

6 Kaksi edustajaa VATE-yhteistyöhön  

Edustajiksi valittiin Carl-Johan Numelin ja Hilkka Knuuttila. 

Todettiin, että myös yksityiset yritykset ja kolmas sektori ovat 
todella tärkeitä ja oleellisia siirryttäessä hyvinvointialueisiin. 

7 Ehdotus kevätpuolen 2022 kokousajankohdiksi Omenamäessä kello 9 – 10.30 
 

Kokousajankohdiksi päätettiin ke 12.1, to 17.2, to 17.3, to 
14.4, to 12.5, to 16.6. 
 
Vanhusneuvosto ehdottaa, että sama neuvosto jatkaisi myös 
vuonna 2022 ennen hyvinvointialueisiin siirtymistä. Sovittiin, 
että lähetetään virallinen kirje kaupunginhallitukselle toiveesta 
saada jatkaa samalla kokoonpanolla myös vuosi 2022, koska 
kulunut kaksivuotiskausi on ollut koronan vuoksi risainen. 
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8 Muut asiat 

Aamu- tai iltakoulu 

Jos vanhusneuvosto saa jatkaa ensi vuonna samalla 
kokoonpanolla, voitaisiin ottaa käyttöön aamu- tai 
iltakoulutapaamiset. Niissä kokoonnuttaisiin eläkeläis-
yhdistysten kanssa puhumaan ajankohtaisista asioista. 
Mukana voisi olla aina myös joku asiantuntija puhumassa.  

Tapaamisia voisi olla esim. 2 kertaa keväällä ja 2 kertaa 
syksyllä. Eläkeläisyhdistyksistä tapaamisiin kutsuttaisiin 
puheenjohtaja /varapuheenjohtaja ja sihteeri, myös 
yksittäiseen asiaan hyvin perehtynyt vammaisneuvoston 
jäsen voitaisiin kutsua. Koko vanhusneuvosto osallistuisi 
tapaamiseen. Ajatusta lähdetään kehittämään eteenpäin. 

9 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.45. 

 
 

Carl-Johan Numelin  Tuire Seittamo 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

Bengt Dahlqvist  Hilkka Knuuttila 

 


