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Äldrerådets möte  
 
 
Tid  Torsdag den 14 april 2022 klockan 9 

 

Plats  Äppelbackens servicecenter, mötesrum Melba/Silva 
 
Närvarande  Carl-Johan Numelin ordförande  
  Leena Sorjonen viceordförande 
  Lars Heinonen 
  Kirsti Hiltunen 
  Bengt Dahlqvist 
  Hilkka Knuuttila – 10.30 
  Ros-Mari Aarttila 
  Soili Koskelainen 
  Tuire Seittamo sekreterare 
 
 
Frånvarande  Anja Luoma 

1 Mötets laglighet och beslutförhet  

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och 
beslutfört. 

2 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Soili Koskelainen och Bengt 
Dahlqvist. 

3 Aktuella ärenden, stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi 

Enligt prognoserna kommer gruppen med äldre människor ha 
ökat mycket om 10 år, medan de yngre åldersgrupperna 
kommer att ha minskat. I fortsättningen måste interaktionen 
mellan staden och människorna fungera ännu bättre. Om tio 
år uppgår de äldre enligt prognoserna till cirka 31 000 
personer, jämfört med nuvarande 20 500 personer. 
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Wiitakorpi funderade på vilka konkreta åtgärder äldrerådet 
skulle kunna åstadkomma i fortsättningen och vilka verkliga 
möjligheter till påverkan äldrerådet har. Wiitakorpi berättade 
att han kommer att bli välfärdsområdesstyrelsens första vice 
ordförande från och med början av år 2023. 

Borgå kommer att ligga i mitten av välfärdsområdet som 
bildas av sju kommuner. I Borgå är läget klart bättre än i 
grannkommunerna. Ekonomin är i bra skick och det finns 
förutsättningar till att göra mycket. Det finns en liten risk att 
nivån i Borgå sjunker, för att man ska kunna lyfta de övriga 
kommunerna till samma nivå.  

Vid nästa årsskifte vore det ideala att ingen märker att någon 
ändring ens skett. En möjlighet i framtiden är också att 
välfärdsområdets kommuner vid något skede blir till en enda 
kommun. När välfärdsområdet inleds måste Borgå ta hand 
om sina grannar, men också stå på sig. 

Man försöker planera Kokon till ett vardagsrum för alla 
Borgåbor, inte bara för tävlingsidrottare. Enligt Wiitakorpi har 
en park för äldre lyfts upp till toppen av prioritetslistan. 
Friluftsområden överlag ligger som etta på prioritetslistan för 
Kokon.  

Wirkkulas verksamhet borde också komma igång. Transport 
längre ifrån behöver också organiseras. Man måste fortsätta 
att stöda Byaskjussen och dylikt. 

Torgområdet och centrum utvecklas även hela tiden. I 
centrum finns många fantastiska platser som inte är i bruk på 
grund av exempelvis Museiverkets beslut. Man betalar 
årligen över en miljon euro för underhåll av fastigheter som 
inte används. Borgå har haft ”råd” med det. Många andra 
städer skulle inte ha det. 

Wiitakorpi gick även igenom välfärdsområdets 
organisationsmodell. 

Borgå kommer även i fortsättningen att ha ett eget äldre- och 
handikappråd samt en ungdomsfullmäktige. Äldrerådet kan få 
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1 eller 2 medlemmar till välfärdsområdets gemensamma 
äldreråd beroende på storleken på kommunen. Råden är inte 
politiska.  

Man har redan den 6 mars 2021 skickat ett initiativ om 
yttranderätt och rätt att närvara vid nämndernas 
sammanträden till Lenkkeri. Responsen var negativ. 
Wiitakorpi berättade att behandlingen av initiativ och 
besvarandet av dem tar alldeles för lång tid som det är nu. 
Det lönar sig för äldrerådets medlemmar att försöka få 
igenom saker via de egna kanalerna, exempelvis via 
personer inom de egna partierna. Borgå kommer att få en ny 
strategi och en ny förvaltningsstadga i september. För att 
ärenden ska gå vidare, behöver de antecknas i 
förvaltningsstadgan.  

Ärenden kommer ofta för sent till behandling i äldrerådet eller 
till och med i efterhand, och då har man inte längre någon 
möjlighet att påverka saken. När man från och med början av 
nästa år har en ny organisation, är möjligheterna till påverkan 
mycket mindre. Med hjälp av rätten att närvara och 
yttranderätten skulle man få mycket mer gjort. Wiitakorpi gav 
råd om att man borde försöka påverka förnyandet av 
förvaltningsstadgan. 

I framtiden kommer det att vara ett problem att få tillräckligt 
med arbetskraft. Det måste finnas kompetent personal inom 
social- och hälsovården i Borgå även i det skedet när man 
övergår till välfärdsområden. Staden har inte råd att släppa 
ifrån sig allt kunnande till välfärdsområdet. 

Staden kommer även i fortsättningen att bevilja bidrag till 
föreningar, inte välfärdsområdet. I andra städer finns det olika 
slags avgiftsfria tjänster för äldre. På Äppelbacken finns bara 
ett begränsat antal av dem. I vissa kommuner kan även 
samlingslokaler vara gratis. 

Enligt Wiitakorpi lönar det sig att jämföra med närområden 
även i fortsättningen. Jämförelser ger också viktig information 
till beslutsfattare. Även i Borgå skulle det löna sig att jämföra 
med städer i liknande storlek när man utarbetar strategin och 
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andra planer. Det är bra att fundera på hur stor tillväxt är 
rimlig.  

Varifrån skulle man kunna få mer pengar till äldrerådet i 
budgeten för att exempelvis skaffa gästföreläsare? Wiitakorpi 
anser att staden har ansvaret för stadsbornas välbefinnande. 

Bengt Dahlqvist har skickat ett brev till Wiitakorpi om 
jämlikhet i valet äldrerådet. Jämlikhetsfrågan gäller endast 
nämnder och gäller därför inte för äldrerådet. 

Wiitakorpi gästar gärna äldrerådet en gång till innan julen och 
övergången till välfärdsområdet. 

4 Social- och hälsovårdsnämndens föredragningslista  

Punkt 46 på föredragningslistan:  
utmaningar har förekommit i rekryteringen, 
vårdardimensioneringen är tidvis bristfällig, brister i 
läkemedelstillstånd, brister i läkaranteckningar, brister i 
förvaring av läkemedel. Det är dåligt att det förekommit 
mycket brister, men det är bra att det genomförs kontroller. 

Man borde lämna ett förslag om att äldrerådet i alla fall skulle 
få representation i några nämnder. Först ett gemensamt 
förslag och sedan skickar äldrerådets medlemmar förslaget 
vidare via de egna kontakterna. Man använder samma 
initiativ som lämnades förra året och lägger till Wiitakorpis 
prognos om ökningen av antalet äldre personer under de 
följande tio åren.  

Leena Sorjonen utarbetar ett nytt initiativ och sedan skickas 
det till stadsstyrelsen. I brevet skrivs en hänvisning om att 
ärendet skulle kunna läggas till i förvaltningsstadgan, när den 
förnyas. Brevet går först till stadsstyrelsen och sedan till 
fullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om förvaltningsstadgan 
på hösten. Vid följande möte tittar man tillsammans på brevet 
och funderar på vart brevet ska skickas.  
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5 Följande möte torsdag den 12 maj klockan 9–10.30 

Tidpunkten för följande möte är torsdagen den 12 maj 
klockan 9–10.30. Mötet hålls på Äppelbackens servicecenter. 

6 Övriga ärenden 

Kandidater för äldrerådet i Östra Nylands välfärdsområde 

Äldrerådet valde Leena Sorjonen och Carl-Johan Numelin till 
kandidater. 

Samarbetsmöte med handikapprådet 

Den 16 maj är en lämplig tidpunkt. Gärna till exempel klockan 
16 eller senare på kvällen. 

Ordnande av öppen tillställning 

Äppelbackens matsal är i allmänhet ledig från och med 
klockan 15. Tillställningen flyttas från maj till september. Man 
kom överens om att tidpunkten blir den 14 september klockan 
15–17. Sekreteraren frågar de planerade föreläsarna om de 
har möjlighet att komma och föreläsa på tillställningen. Hilkka 
Knuuttila och Leena Sorjonen tar hand om arrangemang av 
lokaler med mera. Det är ännu oklart vem som leder hela 
tillställningen. 

Kontaktuppgifter på Borgås webbplats 

Man kom överens om att man kan lägga ut ordinarie 
medlemmars och suppleanters namn, förening och e-
postadress på Borgås nya webbsidor. 

7 Mötet avslutas 
 

 
  Ordförande avslutade mötet klockan 10.47. 
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Carl-Johan Numelin           Tuire Seittamo         
ordförande               sekreterare          

 

Protokolljusterare 
 
 

Soili Koskelainen  Bengt Dahlqvist 


