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Äldrerådets möte
Tid

Tisdag den 14 december 2021 kl. 8.30

Plats

Äppelbackens servicecenter, mötesrum Melba/Silva

Närvarande

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

1

Mötets laglighet och beslutförhet
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och
beslutfört.

2 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Bengt Dahlqvist och Hilkka
Knuuttila.
3 Social- och hälsovårdsnämndens föredragningslista 16.12
Föredragningslistan gicks igenom. Återigen diskuterade man
att äldrerådet borde ha närvaro- och yttranderätt på de
viktigaste nämndernas möten. Sekreteraren utreder
situationen, eftersom brevet har skickats till stadsstyrelsen
redan den 15 mars.
Sekreteraren utreder också resultaten från
kundnöjdhetsenkäten som lyfts fram i föredragningslistan.
Utredningen blir färdig till det följande mötet. Resultaten går
att skriva ut direkt från föredragningslistan och sekreteraren
kommer att skicka dem till äldrerådets medlemmar.
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Beslut som fattats vid social- och hälsovårdsnämndens möte
den 16 december behandlas i det följande mötet.
4 Äldrerådsdagen den 4 november
Hilkka Knuuttila presenterade Powerpoint-presentationen
"Edunvalvonta / oikeuksien valvonta vanhusneuvostossa"
som sammanställts utifrån ett utbildningsevenemang den 25
november 2021 som handlade om situationen och
verksamheten vid pensionärsrådet i Träskända. I Träskända
beaktas de äldres behov på ett mycket mångsidigt sätt.
Även i Borgå utgör personer över 65 år den största
åldersgruppen i hälsovården (mer än 20 %). Cirka 50 % av
befolkningen i Östra Nylands välfärdsområde kommer att
vara Borgåbor.
Att digitaliseringen ökar framhävs i all verksamhet, även om
majoriteten av de äldre endast har begränsade kunskaper då
det gäller användningen av olika slags apparater.
5 Välfärdsplan för den äldre befolkningen 2020–2023, ledamot till
uppföljningsarbetsgruppen
Till uppföljningsarbetsgruppen valdes Leena Sorjonen.
6 Två representanter för VATE-samarbetet
Till representanter valdes Carl-Johan Numelin och Hilkka
Knuuttila.
Det konstaterades att även privata företag och den tredje
sektorn spelar en ytterst viktig och betydande roll när man
övergår till välfärdsområdena.
7 Förslag till tidpunkter för möten på våren 2022, Äppelbacken kl. 9–10.30
Följande tidpunkter valdes för mötena: on 12.1, to 17.2, to
17.3, to 14.4, to 12.5, to 16.6.
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Äldrerådet föreslår att det gamla rådet fortsätter också under
2022 innan man övergår till välfärdsområdena. Man kom
överens om att skicka ett offentligt brev till stadsstyrelsen om
önskan att kunna fortsätta rådets arbete med oförändrad
sammansättning också under 2022 eftersom den gångna
tvåårsperioden på grund av coronapandemin har varit
splittrad.
8 Övriga ärenden
Morgon- eller aftonskola
Om äldrerådet får lov att fortsätta med oförändrad
sammansättning under det kommande året kunde möten i
form av morgon- eller aftonskola tas i bruk. I mötena skulle
man sammanträda för att diskutera aktuella ärenden
tillsammans med pensionärsföreningar. Även en expert inom
något visst område kunde delta i mötena.
Möten kunde ordnas exempelvis två gånger på våren och två
gånger på hösten. Från pensionärsföreningarna skulle man
inbjuda ordförande/vice ordförande och sekreterare. Också
en medlem från handikapprådet med djupgående kunskap
om ett visst tema skulle kunna inbjudas. Från äldrerådet
skulle alla medlemmar delta i mötena. Idéen kommer att
utvecklas vidare.
9 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl. 9.45.

Carl-Johan Numelin
ordförande

Tuire Seittamo
sekreterare

Protokolljusterare

Bengt Dahlqvist

Hilkka Knuuttila

Porvoon kaupunki, Tulliportinkatu 4, 06100 Porvoo, www.porvoo.fi
Borgå stad, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå, www.borga.fi

