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Äldrerådets möte 

Tid Torsdag 16.3.2023 kl 9-10.40 

Plats Borgå Idrottshalls café, Skepparegatan 3 

Närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borta 

Leena Sorjonen, ordförande 
Lars Heinonen 
Kirsti Hiltunen 
Ove Blomqvist 
Anja Luoma 
Hilkka Knuuttila 
Ros-Mari Aarttila 
Soili Koskelainen 
Petra Bärlund-Hämäläinen, sekreterare 
 
Carl-Johan Numelin och suppleant Benita Ahlnäs 

 
1 Mötet öppnas 

Ordförande öppnade mötet kl. 9.  
 

2 Mötets laglighet och beslutförhet 
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 
3 Borgå stads idrottstjänster, presentation och diskussion 

Piritta Forsell, tf. chef för idrottstjänster, presenterade 
verksamheten inom idrottstjänsterna, de senaste genomförda 
projekten, kommande projekt, tillgänglighetsärenden och de 
identifierade utmaningar med att nå ut med info.  
 
Idrottstjänsterna har för närvarande en öppen enkät om 
idrottsaktivitet. Syftet med detta är att ta reda på Borgåbornas 
idrottsaktivitet. Piritta bad att få vidarebefordrat enkäten till de olika 
föreningarna. Enkäten är öppen till 2.4. 
(https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/borgabornas-idrottsaktivitet-
utreds-med-enkat/ ) 
 
Utdrag ur diskussionen:  

• Bristen på information och att hitta information har 
uppfattats som svår. Äldrerådet skulle mycket väl kunna 
hjälpa till med detta, och deras kanaler skulle mycket väl 
kunna användas för att dela information.  

• Motion är viktigt för att främja välbefinnande och hälsa. 
Antalet äldre ökar, någonstans uppskattades till och med att 
30 procent av Borgås invånare år 2030 skulle vara seniorer. 
Detta skulle vara bra att proaktivt beakta.  

https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/borgabornas-idrottsaktivitet-utreds-med-enkat/
https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/borgabornas-idrottsaktivitet-utreds-med-enkat/
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• Det skulle vara en bra idé att stärka gymverksamheten för 
äldre, och gratis simhallsbesök har utnyttjats på vissa orter 

 
4 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Kirsti Hiltunen och Lars Heinonen.  
 

5 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes.  

 
6 Godkännande av protokollet från föregående möte 

Protokollet godkändes. 
 

7 Verksamhetsplan 2023 
Verksamhetsplanen godkändes. Denna sätts på alla kommande 
mötens föredragningslista för att bedöma dess framsteg och 
komma överens om ansvarsfördelning. Verksamhetsplanen 
kommer att översättas till svenska och läggs på stadens webplats. 

 
8 Riksdagsval och tillgänglighet  

Petra redogjorde kort om valens tillgänglighet. Det finns en vilja att 
göra bättre ifrån sig i detta avseende. Frågan kom upp på 
handikapprådets februarimöte. 

 
Borgå stad har 4 valbås som är lämpliga för rullstolsburna (sänkta 
bord och sänkta gardiner). Valbussen är tillgänglig. På själva 
valdagen är de tillgängliga valbåsen placerade i Kvarnbackens 
skola, Hamarin koulu, Linnajoen koulu och Kantele-huset.  
 
Valdistriktet bestämmer var du kan rösta på själva valdagen. I 
kommande utbildningar till valkomittén betonas att beakta 
tillgängligheten, planera på förhand och göra behövliga 
förberedelser för det i förväg.  

• https://www.porvoo.fi/sv/forvaltning-och-delaktighet/delta-
och-paverka/val/riksdagsval-2023/ 

• https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/riksdagsvalet-i-borga-
anmalning-till-hemmarostningen-senast-21-3-fore-kl-16/ 
(tillgängligheten lyfts fram i pressmeddelandet) 

 
9 Stadens olika nämnder 

• Nämnden för Livskraft: Inget särskilt att notera. 

• Stadsutvecklingsnämnden: två stora ändringar av 
detaljplaner (Teboil och Östermalm norra) 

 
Det noterades att en expert från stadsutvecklingen skulle bjudas in 
till ett av äldrerådets möten i höst. 

 

https://www.porvoo.fi/sv/forvaltning-och-delaktighet/delta-och-paverka/val/riksdagsval-2023/
https://www.porvoo.fi/sv/forvaltning-och-delaktighet/delta-och-paverka/val/riksdagsval-2023/
https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/riksdagsvalet-i-borga-anmalning-till-hemmarostningen-senast-21-3-fore-kl-16/
https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/riksdagsvalet-i-borga-anmalning-till-hemmarostningen-senast-21-3-fore-kl-16/
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10 Hälsningar från välfärdsområdets äldreråd 
Har haft två möten. Äldrerådet på välfärdsområdet har organiserat 
sig: Hans Blomberg (ordförande), Leena Sorjonen (1. 
viceordförande) och Petri Hyvönen (2. viceordförande). Speciellt 
många begäran om utlåtanden.  
 

11 Övriga ärenden 
o Förnyelsen av kollektivtrafiken i Borgå / stadens 

trafikingenjör Matias Leinonen kommer och informerar hur 
planeringen framskrider och begär kommentarer. Vi kom 
överens om ett gemensamt extra möte 20.4 kl. 9-10.30.  

o Mötesarvodena 2023 utbetalas: 13.3, 30.6, 29.9, 30.11.  
 

12 Följande möten 
o 13.4.2023 kl. 9-10.30 i stadshuset, stadsstyrelsens 

mötesrum. Som gäst Roope Lenkkeri och temat är 
verksamhetsstadgan.   

o Extra möte 20.4.2023 kl. 9-10.30 i stadshuset, 
stadsstyrelsens mötesrum. Tema är förnyelsen av 
kollektivtrafiken.  

 
13 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet kl. 10.40 
 
 
 

Leena Sorjonen  Petra Bärlund-Hämäläinen 
ordförande   sekreterare 

 

Protokolljusterare 

 

Kirsti Hiltunen  Lars Heinonen 

 

Bilagor  Toimintasuunnitelma 2023 

 


