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Vanhusneuvoston kokous 

Aika 19.1.2023 klo 9-10.30 

Paikka Omenamäen palvelukeskus, kokoushuone Silva/Melba 

Läsnä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poissa:  
 

Carl-Johan Numelin, puheenjohtaja 
Leena Sorjonen 
Lars Heinonen 
Ritva Karvonen 
Ove Blomqvist 
Anja Luoma 
Hilkka Knuuttila 
Ros-Marie Aarttila 
Soili Koskelainen 
Petra Bärlund-Hämäläinen, sihteeri  
 
- 

 
 

1 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9. 
 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Luoma ja Hilkka Knuuttila.  
 

4 Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslista.  

 
5 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

6 Keskustelua vanhusneuvoston roolista ja mahdollisuuksista 
uudessa tilanteessa  
o kaupungin uusi organisaatio 

Petra esitteli lyhyesti kaupungin uutta organisaatiota ja 
luottamushenkilöorganisaatiota. Todettiin, että tulisi valita 
vanhusneuvostosta henkilöt, jotka seuraisivat lautakuntien 
kokousten esityslistoja ja päätöksentekoa.  
 
Neuvostoja halutaan vahvemmin saada mukaan kaupungin 
järjestämisvastuulla olevien asioiden valmisteluun, toteutukseen 
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ja seurantaan. Petra lähettää kaupungin vastuuhenkilöille postia 
aiheesta ja siitä, miten vanhusneuvostoon ollaan yhteydessä. 
Virkahenkilöitä kutsutaan myös neuvoston kokouksiin.  
 
Hilkka Knuuttilalla on hyvä kooste eri kuntien 
vanhusneuvostojen rakenteesta ja toiminnasta. Siihen on hyvä 
palata.  
  

o tiedonkulku, kaupungin tiedotteiden jakelulista 
Petra lisää vanhusneuvoston jäsenet (jotka eivät vielä ole) 
kaupungin tiedotteiden jakelulistalle. Kaupungin tiedotteet ovat 
myös luettavissa kaupungin verkkosivun etusivulla: 
www.porvoo.fi (Kaupunki tiedottaa)   
 

o budjetti 
Vanhusneuvostolle on aikomus määritellä budjetti itse 
toiminnalle. Petra on esittänyt hallintojohtajalle summaa, ja 
siihen odotetaan vielä päätöstä. Budjetti toimii runkona 
toiminnan suunnittelulle vuodelle 2023. 
 

o toimintasääntö 
Toimintasääntöä tulisi tarkistaa ja siihen tulisi tehdä tarvittavia 
muutoksia. Voimassa oleva toimintasääntö on hyväksytty 
kaupunginhallituksessa 12.3.2018. Toimintasääntö on 
luettavissa kaupungin verkkosivuilla vanhusneuvoston sivuilla.  
 

o toimintakertomus ja suunnitelma 
Seuraavassa kokouksessa käsitellään toimintakertomusta ja 
toimintasuunnitelmaa. Petra tekee pohjaksi luonnokset työn 
sujuvoittamiseksi.  
 

7 Porvoon kaupungin lautakunnat, työnjaosta sopiminen 
Sovittiin, että seuraavat henkilöt seuraavat seuraavien lautakuntien 
esityslistoja ja viestivät niiden sisällöstä sekä ottavat tärkeitä asioita 
esille tulevissa vanhusneuvoston kokouksissa.  
 
Elinvoimalautakunta: Anja Luoma ja Soili Koskelainen 
Kaupunkikehityslautakunta: Leena Sorjonen ja Hilkka Knuuttila 
 
Ei vielä nimetä erikseen ketään seuraamaan Lupa- ja 
valvontalautakuntaa tai Kasvun ja oppimisen lautakuntaa, vaan 
katsotaan ensin minkälaisista asioista päättävät.  

 
8 Terveiset hyvinvointialueen vanhusneuvostosta  

Porvoon edustajina Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 
vanhusneuvostossa on Carl-Johan Numelin ja Leena Sorjonen. 

http://www.porvoo.fi/
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Vielä ei ole terveisiä kertoa, koska kokouksia ei ole ollut eikä 
aikataulusta ole tarkempaa tietoa.  
 

9 Muut asiat 
o osallisuuskoordinaattori palkataan kaupungille (työtehtävänä 

mm. neuvostojen sihteerin tehtävät jatkossa).  
 

o verokortit vuoden 2023 osalta voi toimittaa sähköpostilla: 
camilla.nordstrom@porvoo.fi tai etukäteen sovittuna 
ajankohtana suoraan Petralle kaupungintalolle. 

 
o vanhusneuvoston sisäinen tiedonkulku 

Jotta tieto ei jäisi yhden ihmisen varaan lisätään aina postitus 
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja sihteerille. Petra 
ilmoittaa tästä kaupungin viranhaltijoille. Petra selvittää myös 
onko postituslista oikein VM:n alaisessa Aluehallinnossa.  

 
10 Seuraavat kokoukset 

o 13.2. klo 9-11 (mm. toimintasääntö, toimintakertomus 2022, 
toimintasuunnitelma 2023). Paikka: Omenamäen 
palvelukeskus, Silva&Melba. 

o 16.3. klo 9-10.30, paikka tarkentuu 
o 13.4. klo 9-10.30, paikka tarkentuu 
o 11.5. klo 9-10.30, paikka tarkentuu 
 

11 Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 10.20.  

 
 
 
 
 

Carl-Johan Numelin  Petra Bärlund-Hämäläinen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

Anja Luoma   Hilkka Knuuttila 

mailto:camilla.nordstrom@porvoo.fi

