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Vanhusneuvoston kokous

Aika Torstai20. 10. 2022

Paikka Omenamäen palvelutalo, Aroma

Läsnä

Poissa

Sorjonen Leena
Heinonen Lars
Hiltunen Kirsti
Koskelainen Soili

Luoma Anja
Knuuttila Hilkka
Fagerstedt Börje
Ahlnäs Benita

Kaijolehto Ira

Aartila Ros-Mari
Numelin Carl-Juhan

puheenjohtaja

sihteeri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Vierailijat kaupunkisuunnittelusta

Maija-Riitta Kontio kaupunkisuunnittelusta esitteli kokouksessa
työn alla olevaa Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavaa sekä
suunnitelmia mm. junaradan rakentamisesta, keskustan
kehittämisestä.

Myös vanhusneuvostolta pyydettiin omaa lausuntoa
suunnitelmasta. Päädyttiin ratkaisuun että jokainen neuvoston
jäsen voi käydä antamassa oman mielipiteensä joko Porvoon
kaupungin nettisivujen kautta tai ihan paikan päällä
Kompassissa.

3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Luoma ja Börje Fagersted.
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4 Sosiaali -ja terveyslautakunnan pöytäkirja

Sosiaali-ja terveystoimen yleis-ja kohdeavustukset.
Avustuksia esitetty myönnettäväksi 37 yhdistykselle. Avustuksia
kohdennetaan toimintaan, joka on ennaltaehkäisevää, lisää yhtei-
söllisyyttä ja tarjoaa osallistumismahdollisuuksia. Avustuksia
myönnetään muun muassa vertaistukitoimintaan, riski-ja erityis-
ryhmille suunnattuihin palveluihin Ja toimintaan sekä ikääntyneiden
kotona asumisen mahdollisuuksien tukemiseen. Lisäksi avustuksia

myönnetään vapaaehtoistyöhön, harrastus-, kerho- ja
virkistystoimintaan.

Etävastaanotot aloitetaan Porvoon sosiaali- ja terveystoimen avo-
ja vastaanottopalveluissa syksyn 2022 aikana. Kokeilussa on
mukana mm. terveysasema.
Etävastaanotto on asiakaslähtöinen, luotettava ja sujuva vaihtoehto
perinteiselle käynnille terveysasemalla. Asiakas säästää aikaa ja
vaivaa, kun esim. kulkeminen terveysasemalle jää pois osalta
käynneistä. Etävastaanottoja tarjotaan aluksi erikseen sopien
lähivastaanoton vaihtoehdoksi asiakkaille, joiden käyntisyy täyttää
etävastaanoton kriteerit. Samalla varmistetaan, että asiakkaalla on

tarvittava mobiililaite tai tietokone sekä toimiva nettiyhteys
käytettävissä. Etana voidaan järjestää sellaisia vastaanottoja, jotka
eivät vaadi fyysistä tutkimista. Etävastaanottoon liittymisestä
annetaan erilliset ohjeet asiakkaalle, ohjeet ovat myös saataville
porvoo. fi- sivustolla.
Etävastaanoton hinnoittelun perusteena esitetään käytettäväksi
samaa hinnoittelua kuin kasvotusten tehtävillä

vastaanottokäynneillä;
esimerkiksi lääkärin etävastaanoton hinta olisi 20, 90 euroa,
ravitsemusterapeutin etävastaanoton hinta 11 ,60 euroa, ja hoitajan
etävastaanotto olisi maksuton.

Loppuvuoden jo sovitut kokousajankohdat;
torstai 17. 11 klo 9-10. 30 Toukovuoren palvelutalo
torstai 15. 12 klo 9-10. 30 Omenamäki

6 Muut asiat

Vanhustenviikon palautteet

Käytiin läpi vanhustenviikon tapahtumia ja todettiin että
sunnuntain avajaisjuhla oli ollut varsin suosittu.
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Maanantain lauletaan yhdessä oli myös ollut oikein kiva, osallistujia
oli ollut noin 20 hlö:ä.

Tiistain keskustelutilaisuus oli myös kerännyt kiitettävästi
osallistujia, erityisesti Max Lönnqvistin:n esiintymistä kehuttiin.
Keskiviikon senioribion näytökset olivat loppuunmyyty.
Torstain luontopäivä Kerkkoon majalla oli onnistunut, osallistujia 10
hlö:ä. Alkuun sää oli sateinen mutta päivän edetessä se selkeni.
Ok Trian:n järjestämä rata+ rastit olivat olleet hyvät.
Ainoa miinus oli että osallistujia olisi voinut olla enemmän.
Epävakaa sää verotti hieman osallistujien määrää sekä se että
Porvoon kaupungin liikuntatoimi järjesti samaan aikaan
tapahtuman Kokonniemessä eikä siitä oltu harmillisesti kuitenkaan
informoitu vanhusneuvostoa etukäteen.

Lauantain messut olivat myös onnistuneet. Kävijöitä oli runsaasti ja
hernekeitto oli maistunut. Todettiin että esittelijöitä oli ollut riittävästi
ja he saivatkin kiitosta koska heiltä oli saanut hyvin tietoa tuotteista
ja heidän kanssaan oli ollut mahdollista keskustella ja kysellä
tarkempia tietoja.
Vanhusneuvosto oli tehnyt erinomaista työtä.

Vanhusneuvostopäivä

Vuosittainen Vanhusneuvoston päivä järjestetään jälleen.
Tilaisuus pidetään 2. 11. 2022 klo 9. 30 alkaen.
Tilaisuus järjestetään hybridinä Scandic Parkissa, h-lelsingissä sekä
etäosallistumismahdollisuudella. Neuvostosta saa osallistua paikan
päälle 1-2 henkeä, etäosallistujien määrää ei ole rajoitettu. Paikan
päällä tilaisuuteen osallistuvat Leena Sorjonen ja Hilkka Knuuttila.

Uusi vanhusneuvoston jäsen

Uutena vanhusneuvoston jäsenenä aloittaa Ove Blomqvist ja
hänen varajäsenenään Börje Fagerstedt.

Kokoukset eri palvelutaloissa

Vanhusneuvosto kiersi aikaisemmin pitämässä kokouksiaan eri
palvelutaloissa. Se oli hyvä idea ja sovittiin, että jatkossa
kokoonnutaan kaikissa eri palvelutaloissa.
Toiveena olisi että samalla voi tutustua palvelutalojen tiloihin ja
palveluihin.
Seuraava tutustumiskohde / kokous pidetään Toukovuoren
palvelutalossa marraskuussa.
Jatketaan ensi vuoden puolella tutustumisia.
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7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10. 26.

Leena Sorjonen
puheenjohtaja

Ira Kaijolehto
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Anja Luoma Börje Fagerstedt


