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1 Vanhusneuvoston asema ja tehtävät 

Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on var-
mistaa ja huolehtia kuntien ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuk-
sista. Vanhusneuvosto on vaikuttamistoimielin. Kuntalain 27 §:n mukaan: Ikääntyneen vä-
estön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on 
asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.  

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väes-
tön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivit-
täisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Porvoon vanhusneuvoston toimintasäännössä (Kaupunginhallitus 12.3.2018) on kirjattu 
Vanhusneuvoston tehtäviksi (3 §): 

1. osallistuu kaupungin toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seuran-
taan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestönhyvinvoinnin, terveyden, 
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta 

2. edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsavaikuttavien pal-
velujen suunnitteluun 

3. edistää ikäihmisten näkyvyyttä kaupungin voimavarana ja 

4. edistää toiminnallaan kolmannen sektorin toimintaa ikäihmisten tukemiseksi. 

2 Vanhusneuvoston toiminta 

Vanhusneuvoston toimintaan on vahvasti vaikuttanut koronan (Covid-19) aiheuttamat ra-
joitukset. Neuvosto kokoontui 10 kertaa vuoden aikana. Kahdeksan kokousta pidettiin 
Omenamäen palvelutalossa, yksi Pääskypellon palvelukodissa ja yksi Toukovuoren palve-
lukodissa. 

2.1 Kokoukset 

Helmikuun kokouksessa oli vieraana vanhus- ja vammaispalveluiden sijaistava johtaja 
Krister Lindman. Hän kertoi kattavasti vanhuspalveluiden sen hetkisestä tilanteesta. An-
nettiin pyydetty lausunto Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluperiaatteista ja sisäl-
lön priorisoinnista.   
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Maaliskuun kokouksessa oli vieraana hallintojohtaja Roope Lenkkeri teemalla uuden neu-
voston aloitus. Annettiin neuvostolta pyydetty lausunto Kulttuuriohjelma 2030 -luonnok-
seen.  Annettiin myös lausunto Kaupunkistrategia -luonnokseen.  

Huhtikuussa kokouksessa vieraili kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi 
ajankohtaisilla asioilla. 

Toukokuussa oli vieraana vanhus- ja vammaispalveluiden sijaistava johtaja Krister Lind-
man kertoen ajankohtaisia asioita. Vanhusten viikon ohjelman suunnittelu käynnistyi.  

Kesäkuussa ja elokuussa ja syyskuussa jatkoimme Vanhusten viikon suunnittelua, ko-
koamista, sopimista ja viestimistä.  

Syyskuussa Vanhusneuvosto jätti aloitteen Porvoon kaupunginhallitukselle Vanhusneu-
vosto esitti, että jäsenellä olisi vastaisuudessa läsnäolo- ja puheoikeus tärkeimpien lauta-
kuntien kokouksissa.  

Lokakuun alussa (2.-9.10.) oli myös vanhustenviikko teemalla ”Luonto antaa voimaa – 
Naturen ger kraft”. Suunnittelu, järjestelyt, koordinointi ja toteutus ovat neuvostolle iso pon-
nistus ja ohjelman sisältöä ja laajuutta kannattaakin pohtia monelta kulmalta vuodelle 
2023.  

• su 2.10. Avajaisjuhla, Linnankosken lukion auditoriossa. Tilaisuus oli maksuton ja 
siihen kuului myös kahvitarjoilu. Avajaisjuhla oli menestys ja sitä kiiteltiin.  

• ma 3.10. Lauletaan yhdessä Omenamäessä Marjukka Riihimäen johdolla. Maksu-
ton tilaisuus. 

• ti 4.10. Unelmien Porvoo – Onko se sitä ikäihmisille -keskustelutilaisuus, 
WSOY-talon auditoriossa. Tilaisuus oli maksuton ja siihen kuului myös kahvitarjoilu. 

• ke 5.10.Seniori-iltapäivä Holmin talossa teemalla ”Syväsukellus taiteilija Helga 
Sonck-Majewskin elämään ja taiteeseen” minkä jälkeen vuorossa on vapaata seu-
rustelua Konkkaronkassa kahvin ja teekupposen kera. Järjestäjänä Porvoon Mu-
seo. 

• ke 5.10 SenioriBio, Bio Rex, useita mielenkiintoisia elokuvia, neljässä salissa. 

• to 6.10. Luontopäivä, Kerkkoon ulkoilumajalla. Ohjelmassa luontopolku, liikuntaa, 
suunnistuksen saloja OK Trianin johdolla sekä makkaranpaistoa. Maksuton tilaisuus 
johon myös järjestettiin linja-autokuljetus.  

• to 6.10. Kuntokahvit Kokonhallilla, jossa liikuntaa oman mielen mukaan.Tilaisuus 
oli maksuton ja siihen kuului myös kahvitarjoilu. Järjestäjänä liikuntapalvelut. 

• pe 7.10. Kimppakävely Humlan majalle, jossa makkarangrillausta ja oheisohjel-
maa. Maksuton tilaisuus. Järjestäjänä liikuntapalvelut. 
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• pe 7.10. Ikis-tupa Lundintalossa, jossa tarjolla kakkukahvit ja yhteislaulua Juhani 
Pessalan johdolla. Maksuton tilaisuus. 

• la 8.10.Varaudu vanhuuteen -messut, Kanteletalossa Kevätkummussa. Maksuton 
tilaisuus, jossa tuote- ja toimintaesittelyjä sekä soppatykistä hernekeittoa. Kahvio. 
Järjestäjänä vanhusneuvosto ja Porvoon kaupunki. 

• su 9.10. Ikäihmisten kirkkopyhä. Lounastarjoilu, jumalanpalvelus ja kirkkokahvit 
Gammelbackan seurakuntakeskuksessa. Yhteiskuljetus linja-autolla. Järjestäjänä 
Porvoon suomalainen seurakunta. 

• su 9.10. Holmin talo ja Vanha raatihuone ilmainen sisäänpääsy eläkeläisille. 
Järjestäjänä Porvoon Museo. 

Lokakuun kokouksessa vieraili kaupunkisuunnittelusta Maija-Riitta Kontio, joka esitteli 
työn alla olevaa Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavaa sekä suunnitelmia mm. juna-
radan rakentamisesta ja keskustan kehittämisestä. Vanhusneuvostolta pyydettiin omaa 
lausuntoa suunnitelmasta, jota ei kuitenkaan ehditty antaa. 

Marraskuussa tutustuimme Toukovuoren palvelukotiin palveluasumisen ohjaajan Katarina 
Gustafssonin johdolla. Vuosittainen Vanhusneuvoston päivä järjestettiin 2.11.2022 Helsin-
gissä. Tilaisuuteen osallistuvat Leena Sorjonen ja Hilkka Knuuttila. 

Marraskuun lopussa kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kutsui sekä vanhus- että vam-
maisneuvostojen puheenjohtajat keskustelemaan neuvostojen roolista, painotuksista ja toi-
mintatavoista kaupungin neuvostoina hyvinvointialueiden käynnistymisen jälkeen. Mukana 
oli myös hallintojohtaja Roope Lenkkeri sekä hyvinvointikoordinaattori Petra Bärlund-Hä-
mäläinen.   

Joulukuun kokouksessa käsiteltiin Porvoon kaupungin vanhusneuvoston toimintaa 
vuonna 2023 ja todettiin, että Porvoon edustajiksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen van-
husneuvoston jäseniksi, toimintakaudelle 2022-2025, on nimetty Leena Sorjonen ja Carl-
Johan Numelin. 

3 Yhteistyö kaupungin eri organisaatioi-
den kanssa 

Yhteistyö kaupungin eri organisaatioiden kanssa ei mielestämme toimi kuntalain edellyttä-
mällä tavalla. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialo-
jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liik-
kumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa 
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palvelujen kannalta. Näin ei tapahdu Porvoossa. Kun asioista ei saada ennakoivasti tietoa, 
niin niihin ei voi mitenkään vaikuttaa.  

Vanhusneuvosto saa tietoa ainoastaan jälkikäteen kutsumalla viranhaltijoita ja päättäjiä 
kokouksiin. Jotta asioihin voitaisiin vaikuttaa, vanhusneuvosto teki aloitteen läsnäolo- ja 
puheoikeudesta lautakunnissa. Aloite tyrmättiin kaupunginhallituksessa sekä valtuustossa. 
Tiedonsaannin turvaamiseksi monissa kunnissa ja kaupungeissa on jo läsnäolo- ja puheoi-
keus lautakunnissa tai vanhusneuvostossa on jäseninä yksi tai useampia hallituksen jäse-
niä. Vanhusneuvostoa ei pyydetä asioiden suunnitteluun, valmisteluun eikä seurantaan. 
Jos lausuntoa pyydetään, lausuntojen aikataulutus on niin haasteellista, että lausuntoa ei 
ehditä antaa tai annettu lausunto menee päättäjille lähinnä vain tiedoksi.  

4 Vanhusneuvoston kokoonpano kau-
della 2022-2023 

Jäsenet Varajäsenet Yhdistys 

Carl-Johan Numelin 
(puheenjohtaja) 

Benita Ahlnäs Borgånejdens Krigsveteraner rf 

Leena Sorjonen  
(varapuheenjohtaja) 

Eila Kohonen Porvoon eläkkeensaajat ry 

Lars Heinonen Raili Korpiluoma Porvoon rintamaveteraanit ry 

Kirsti Hiltunen Ritva Karvonen Porvoon eläkeläiset ry 

Bengt Dahlqvist -7/2022 
Ove Blomqvist 8/2022 
alk. 

Börje Fagerstedt Borgånejdens Svenska Pensionstagare rf 

Anja Luoma  Helena Viljanen Eläkeliiton Porvoon seudun yhdistys ry 

Hilkka Knuuttila Risto Mieskonen Porvoon kansalliset seniorit ry 

Ros-Mari Aarttila Elisabeth Svaetichin Borgå svenska pensionärsförening rf, 

Soili Koskelainen Hilkka Piipponen Porvoon seudun senioriopettajat ry 

 
Sihteerinä toimi kesäkuun loppuun asti Tuire Seittamo ja loppuvuoden Ira Kaijolehto. 

 


