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Toimintasäännöstä johdetut vanhusneuvoston 

toiminnan tavoitteet vuodelle 2023 ovat: 

• osallistua proaktiivisesti kaupungin eri 

toimialojen senioreihin liittyvien asioiden 

suunnitteluun, valmisteluun ja palvelujen 

arviointiin; seurata kaupungin lautakuntien 

työskentelyä senioreihin liittyvän 

päätöksenteon osalta 

• vahvistaa ja vaikuttaa senioreiden asumisen, 

elinympäristön ja hyvinvoinnin osuutta 

kaupungin suunnitelmissa ja niiden 

toteutuksessa. 

Vuodelle 2023 on hallintojohtaja osoittanut 

2000 euroa vanhusneuvoston toimintaan. Tämä 

sisältää tapahtumat, tilaisuudet, tarjoilut ja 

mahdolliset esiintyjät. Vanhusneuvoston 

kokouspalkkiot ja matkakulut ovat tämän 

ulkopuolella. 

Toiminta suunnitellaan annetun budjetin 

puitteissa. 
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TAVOITE TOTEUTUS

Vanhusneuvosto pitää kokouksia 6-8 kertaa 
vuodessa

Kokouspaikkoja vaihdellaan ja samalla tutustutaan eri kaupungin toimintoihin. Panostetaan kokousten sisältöön ja 
teemoihin.  Käsitellään kaupunkia ja sen senioreita koskevia asioita. 

Parannetaan ja tiivistetään yhteistyö 
viranhaltijoiden kanssa

Eri toimialojen viranhaltijat pyydetään neuvoston kokouksiin ja heitä pyydetään olemaan proaktiivisesti myös neuvostoon 
yhteydessä. Vanhusneuvosto jalkautuu aktiivisesti pitämään kokouksiaan myös kaupungin yksiköissä.
Tietoa eri toimialojen uusista suunnitelmista pyydetään paremmin  informoimaan myös neuvostolle jotta niihin voidaan 
osallistua oikea-aikaisesti.

Arvioidaan miten lisäys Porvoon kaupungin tiedotteiden jakelulistalle on vaikuttanut tiedon kulkuun.

Toimintasääntö päivitetään Otetaan kantaa neuvoston toimintakauden pituuteen ja jäsenten valintaprosessiin sekä puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valintaan. Päivitetään toimintasääntö kevään aikana. 

Vanhusneuvoston näkyvyyttä parannetaan Neuvosto esiteltynä kaupungin verkkosivuilla. Päivitetään vanhusneuvoston verkkosivua yhteistyössä. 
Pöytäkirjat julkaistaan kunnan sivuilla mahdollisimman nopeasti suomeksi ja ruotsiksi.

Osallistutaan kaupungissa järjestettäviin tapahtumiin. Pyritään osallistumaan Porvoo päiville 10.-11.6.2023. 

Vanhusten viikolla on senioreita tavoittavaa 
toimintaa

Suunnitellaan eri toimijoiden kanssa vanhustenviikon tapahtumia. Tilaisuuksien määrää yhdelle viikolle voidaan vähentää 
ja keskittää. Huomioidaan hyvät toimivat sisällöt jotka tavoittaa mahdollisimman laajasti. Järjestetään eri toimijoiden 
kanssa vanhustenviikolle 1.-8.10.2023 tapahtumia, jotka tavoittavat mahdollisimman laajalti kunnan senioreita. 
Valtakunnallinen teema ”Tehdään iästä numero” huomioidaan toteutuksessa. 

Järjestetään myös muuta toimintaa kuin 
vanhusten viikolla

Järjestetään muutama senioreiden hyvinvointiin liittyvä avoin tilaisuus vuodessa. Tilaisuuksien sisältö ja sijainti 
tarkentuvat. 

Toimiva malli ja sujuva tapa 
toimintasuunnitelmalle ja toimintakertomukselle

Alkuvuonna 2023 tehdään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus. 
Vuoden 2023 toimintakertomus hyväksytään tammikuussa 2024. 
Vuodelle 2024 tehdään joulukuun kokouksessa toimintasuunnitelma.


