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Vanhusneuvoston kokous  
 
 
Aika  Torstai 14.4.2022 kello 9 

 

Paikka  Omenamäen palvelukeskus, kokoushuone Melba/Silva 
 
Läsnä  Carl-Johan Numelin puheenjohtaja  
  Leena Sorjonen varapuheenjohtaja 
  Lars Heinonen 
  Kirsti Hiltunen 
  Bengt Dahlqvist 
  Hilkka Knuuttila – 10.30 
  Ros-Mari Aarttila 
  Soili Koskelainen 
  Tuire Seittamo sihteeri 
 
Poissa  Anja Luoma 

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soili Koskelainen ja Bengt 
Dahlqvist. 

3 Ajankohtaiset asiat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi 

Ennusteiden mukaan 10 vuoden päästä ikäihmisten ryhmä on 
kasvanut paljon ja nuorempien ikäryhmät puolestaan 
pienentyneet. Vuorovaikutuksen pitää jatkossa toimia entistä 
paremmin kaupungin ja ikäihmisten välillä. Ikäihmisiä on 
ennusteiden mukaan nykyisen 20 500 sijaan kymmenen 
vuoden päästä jo noin 31 000. 
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Wiitakorpi pohti sitä, mitä konkreettista vanhusneuvosto voisi 
saada aikaan jatkossa ja mitkä ovat vanhusneuvoston 
todelliset vaikutusmahdollisuudet. Wiitakorpi kertoi, että hän 
aloittaa hyvinvointialueen  aluehallituksen ensimmäisenä 
varapuheenjohtajana vuoden 2023 alusta. 

Porvoo tulee olemaan keskellä seitsemän kunnan 
muodostamaa hyvinvointialuetta. Porvoossa asiat ovat 
selkeästi paremmin kuin naapurikunnissa. Talous on hyvässä 
kunnossa ja on edellytyksiä tehdä paljon. On lievä riski, että 
Porvoon taso laskee, jotta voidaan nostaa muut kunnat 
samalle tasolle.  

Ideaalitilanne ensi vuodenvaihteessa olisi se, että kukaan ei 
huomaisi, että muutosta on edes tapahtunut. Yksi 
mahdollisuus tulevaisuudessa on myös se, että 
hyvinvointialueen kunnista tulee jossakin vaiheessa yksi 
kunta. Hyvinvointialueen aloittaessa Porvoon pitää pitää 
huolta naapureista, mutta pitää myös omia puoliaan. 

Kokonniemestä yritetään suunnitella jokaisen porvoolaisen 
olohuonetta, ei pelkästään kilpaurheilijoiden. Wiitakorven 
mukaan ikäihmisten puisto on jo nostettu prioriteettilistan 
kärkeen.Ulkoalueet ylipäätään ovat Kokonniemessä 
prioriteettilistan ykkösenä.  

Wirkkulan toiminnan pitäisi myös lähteä käyntiin. Kauempaa 
on kuljetusten järjestymisen myös hoiduttava. Kyläkyytejä ym. 
pitää jatkossakin tukea. 

Torialuetta ja keskustaa kehitetään myös koko ajan. 
Keskustassa on monia loistavia paikkoja, jotka eivät ole esim. 
museoviraston päätösten vuoksi käytössä. Käyttämättömien 
kiinteistöjen hoidosta maksetaan vuosittain toista miljoonaa. 
Porvoolla on ollut ”varaa” siihen. Monella muulla kaupungilla 
ei olisi. 

Wiitakorpi kävi läpi myös hyvinvointialueen 
organisaatiokaavion. 
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Jatkossakin on Porvoossa myös oma vanhus- ja 
vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto. Vanhusneuvosto 
voi saada 1 tai 2 jäsentä hyvinvointialueen yhteiseen 
vanhusneuvostoon kunnan koosta riippuen. Neuvostot eivät 
ole poliittisia.  

Lenkkerille on lähetetty jo 6.3.2021 aloite puhe- ja läsnäolo-
oikeudesta lautakunnissa. Palaute oli negatiivinen. Wiitakorpi 
kertoi, että aloitteiden käsittely ja niihin vastaaminen kestää 
nykyisellään ihan liian kauan. Vanhusneuvoston jäsenten 
kannattaakin yrittää saada asioita läpi omien kanavien, esim. 
omien puolueiden ihmisten kautta. Porvooseen on tulossa 
uusi strategia ja uusi hallintosääntö syyskuussa. Jotta asiat 
menevät eteenpäin, pitää asiat kirjata hallintosääntöön.  

Asioita saadaan vanhusneuvoston käsiteltäväksi usein liian 
myöhään tai jopa jälkikäteen, eikä silloin ole enää 
mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. Kun ensi vuoden alussa on 
uusi organisaatio, ovat vaikutusmahdollisuudet paljon 
pienemmät. Läsnäolo- ja puheoikeudella saisi paljon 
enemmän aikaiseksi. Wiitakorpi neuvoi, että kannattaisi 
yrittää vaikuttaa hallintosäännön uudistamiseen. 

Jatkossa tulee olemaan ongelmana se, miten saadaan 
riittävästi osaavaa työvoimaa. Porvoossa pitää olla osaavaa 
henkilöstöä sosiaali- ja terveyspuolella siinäkin vaiheessa, 
kun siirrytään hyvinvointialueisiin. Kaupungilla ei ole varaa 
luopua kaikesta tieto-taidosta hyvinvointialueelle. 

Kaupunki myöntää jatkossakin avustukset yhdistyksille eikä 
hyvinvointialue. Muissa kaupungeissa on ikäihmisille erilaisia 
ilmaisia palveluja. Omenamäessä niitä on vain rajallinen 
määrä. Kokoontumistilatkin voivat olla joissakin kunnissa 
ilmaisia. 

Vertailua lähialueisiin kannattaa Wiitakorven mukaan tehdä 
jatkossakin. Vertailemalla myös päättäjät saavat tärkeää 
tietoa. Myös Porvoossa kannattaisi käyttää verrokkeina 
samansuuruisia kaupunkeja strategiaa ja muita suunnitelmia 
tehdessä. On syytä miettiä, minkä kokoinen kasvu on 
järkevää.  
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Mistä vanhusneuvostolle saataisiin lisärahaa budjettiin esim. 
vierailevien esitelmöitsijöiden hankkimiseksi? Wiitakorven 
mukaan kaupungin vastuulla on kaupunkilaisten hyvinvointi. 

Bengt Dahlqvist on lähettänyt Wiitakorvelle kirjeen 
vanhusneuvoston valinnan tasa-arvoisuudesta. Tasa-
arvoasia koskee vain lautakuntia eikä sen vuoksi koske 
vanhusneuvostoa. 

Wiitakorpi tulee mielellään käymään vanhusneuvoston 
vieraana vielä ennen joulua ja hyvinvointialueeseen 
siirtymistä. 

4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista  

Esityslistan kohta 46:  
rekrytoinnissa on ollut haasteita, hoitajamitoitus ajoittain 
puutteellinen, lääkeluvissa puutteita, lääkärin kirjauksissa 
puutteita, lääkkeiden säilytyksessä puutteita. On huono asia, 
että on ollut paljon puutteita, mutta hyvä asia, että tehdään 
tarkastuksia. 

Pitäisi tehdä ehdotus, että vanhusneuvosto saisi edes 
muutamaan lautakuntaan edustuksen. Ensin yhteinen 
ehdotus ja vanhusneuvoston jäsenet lähettäisivät sen omien 
kontaktiensa kautta eteenpäin. Käytetään samaa aloitetta, 
mikä tehtiin viime vuonna ja lisätään siihen Wiitakorven 
ennuste ikäihmisten lisääntymisestä seuraavan kymmenen 
vuoden aikana.  

Leena Sorjonen tekee uuden aloitteen ja se lähetetään sitten 
uudelleen kaupunginhallitukselle. Kirjeeseen laitetaan 
viittaus, että asian voisi lisätä hallintosääntöön, kun sitä 
hallintosääntöä. Kirje menee ensin kaupunginhallitukselle ja 
sitten valtuustoon. Valtuusto päättää hallintosäännöstä 
syksyllä. Seuraavassa kokouksessa katsotaan yhdessä 
kirjettä ja mietitään, mihin kirje lähetetään.  
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5 Seuraava kokous torstaina 12.5. kello 9 – 10.30 

Seuraavan kokouksen ajankohta on torstai 12.5. kello 9 – 
10.30. Kokous pidetään Omenamäen Palvelukeskuksessa. 

6 Muut asiat 

Ehdokkaat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 
vanhusneuvostoon 

Vanhusneuvosto valitsi ehdokkaiksi Leena Sorjosen ja Carl-
Johan Numelinin. 

Yhteistyötapaaminen vammaisneuvoston kanssa 

16.5. on sopiva ajankohta. Mielellään esim. neljältä eikä 
myöhemmin illalla. 

Avoimen tilaisuuden järjestäminen 

Ruokasali Omenamäessä on yleensä kello 15:stä eteenpäin 
vapaana. Siirretään tilaisuus toukokuulta syyskuulle. 
Päätettiin, että ajankohta on 14.9. kello 15 – 17. Sihteeri 
kysyy suunnitelluilta esitelmöitsijöiltä mahdollisuutta tulla 
puhumaan tilaisuuteen. Hilkka Knuuttila ja Leena Sorjonen 
hoitavat tilajärjestelyt ym. Ilmaan jäi vielä kysymys siitä, kuka 
vetää koko tilaisuuden. 

Yhteystiedot Porvoon sivuille 

Sovittiin, että Porvoon uusille nettisivuille voi laittaa 
varsinaisten ja varajäsenten nimen, yhdistyksen ja 
sähköpostiosoitteen. 
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7 Kokouksen päättäminen 
 

 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.47. 
 
 
 

Carl-Johan Numelin           Tuire Seittamo         
puheenjohtaja               sihteeri          

 

Pöytäkirjantarkastajat 
 
 

Soili Koskelainen  Bengt Dahlqvist 


