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Vanhusneuvoston kokous 

Aika torstai 16.3.2023 klo 9-10.40 

Paikka Porvoon urheiluhallin kahvio, Laivurinkatu 3 

Läsnä  Leena Sorjonen, puheenjohtaja 
Lars Heinonen 
Kirsti Hiltunen 
Ove Blomqvist 
Anja Luoma 
Hilkka Knuuttila 
Ros-Mari Aarttila 
Soili Koskelainen 
Petra Bärlund-Hämäläinen, sihteeri  

 
Poissa  Carl-Johan Numelin sekä varajäsen Benita Ahlnäs 
 
  

1 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9. 

 
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3 Porvoon kaupungin liikuntapalvelut, esittely ja keskustelua 
Liikuntapalveluiden päällikkö (vs) Piritta Forsell esitteli 
liikuntapalveluiden toimintaa, tuoreimpia toteutuneita hankkeita, 
tulossa olevia hankkeita, esteettömyyshuomioita sekä todettuja 
viestinnällisiä haasteita.  
 
Liikuntapalveluilla on paraikaa avoinna liikuntakysely. Tällä 
halutaan selvittää porvoolaisten liikunta-aktiivisuutta. Piritta pyysi 
välittämään kyselyä eteenpäin omissa järjestöissä. Kysely on 
avoinna 2.4. asti. (https://www.porvoo.fi/uutiset/porvoolaisten-
liikunta-aktiivisuutta-selvitetaan-kyselyn-avulla/ ) 
 
Keskustelusta poimittua:  

• Tiedonpuute ja tiedon löytäminen on koettu vaikeaksi. 
Tässä vanhusneuvosto voisi hyvin olla apuna ja heidän 
kanaviaan voi hyvin hyödyntää tiedon välittämiseen.  

• Liikunta on tärkeää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. 
Ikääntyneiden määrä kasvaa, jossain jopa arvioitu, että 
vuonna 2030 30% Porvoon asukkaista olisi senioreita. 
Tämä olisi hyvä ottaa ennakoivasti huomioon.  

https://www.porvoo.fi/uutiset/porvoolaisten-liikunta-aktiivisuutta-selvitetaan-kyselyn-avulla/
https://www.porvoo.fi/uutiset/porvoolaisten-liikunta-aktiivisuutta-selvitetaan-kyselyn-avulla/
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• ikääntyneiden kuntosalitoimintaa olisi hyvä vahvistaa ja 
maksuttomia uimahallikäyntejä on joillakin paikkakunnilla 
hyödynnetty.  

 
4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Hiltunen ja Lars Heinonen.  
 

5 Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslista.  

 
6 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

7 Toimintasuunnitelma 2023 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Otetaan asia joka kokouksen 
esityslistalle, jotta voidaan arvioida sen etenemistä ja sopia 
vastuista. Toimintasuunnitelma käännetään ruotsiksi ja nämä 
lisätään kaupungin verkkosivuille. 

 
8 Eduskuntavaalit ja esteettömyys 

Petra esitteli lyhyesti huomiot vaalien esteettömyydestä ja että 
asioita halutaan sen suhteen tehdä paremmin. Asia nousi esille 
vammaisneuvoston helmikuun kokouksessa.  
 
Porvoon kaupungilla on 4kpl pyörätuolilla liikkuville soveltuvia 
äänestyskoppeja (matalampi pöytä ja matalammat verhot). 
Äänestysbussi on esteetön. Varsinaisena äänestyspäivänä 
esteettömät äänestyskopit ovat: Kvarnbackens skolassa, Hamarin 
koulussa, Linnajoen koulussa ja Kantele-talossa. Äänestysalue 
ratkaisee missä voi äänestyspäivänä äänestää. Vaalitoimikunnille 
korostetaan koulutuksissa tätä esteettömän äänestämisen 
ennakointia ja siihen valmistautumista etukäteen.  

• https://www.porvoo.fi/asiointi-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-
vaikuta/vaalit/eduskuntavaalit-2023/  

• https://www.porvoo.fi/uutiset/eduskuntavaalit-porvoossa-
ilmoittaudu-kotiaanestykseen-viimeistaan-21-3-ennen-klo-
16/  (esteettömyysasiaa korostettu mediatiedotteessa) 

 
9 Kaupungin eri lautakunnat 

• Elinvoimalautakunta: ei erikseen esille nostettavia asioita. 

• Kaupunkikehityslauta: kaksi isoa asemakaavaamuutosta 
(Teboil ja Tarmolan pohjoisosa) 

 
Todettiin, että pyydetään kaupunkikehityksestä asiantuntija syksyn 
kokoukseen.  

 
 

https://www.porvoo.fi/asiointi-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/vaalit/eduskuntavaalit-2023/
https://www.porvoo.fi/asiointi-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/vaalit/eduskuntavaalit-2023/
https://www.porvoo.fi/uutiset/eduskuntavaalit-porvoossa-ilmoittaudu-kotiaanestykseen-viimeistaan-21-3-ennen-klo-16/
https://www.porvoo.fi/uutiset/eduskuntavaalit-porvoossa-ilmoittaudu-kotiaanestykseen-viimeistaan-21-3-ennen-klo-16/
https://www.porvoo.fi/uutiset/eduskuntavaalit-porvoossa-ilmoittaudu-kotiaanestykseen-viimeistaan-21-3-ennen-klo-16/
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10 Terveiset hyvinvointialueen vanhusneuvostosta 
Kaksi kokousta on ollut. Vanhusneuvosto on alueella järjestäytynyt: 
Hans Blomberg (pj), Leena Sorjonen (1.varapj) ja Petri Hyvönen (2 
varapj). Lausuntopyyntöjä on erityisen paljon.   
 

11 Muut asiat 

• Joukkoliikenteen uudistus Porvoossa / kaupungin 
liikenneinsinööri Matias Leinonen tulee kertomaan miten 
asia etenee sekä pyytämään kommentteja. Sovittiin 
yhteinen kokousajankohta 20.4. klo 9-10.30.  

• Kokouspalkkioiden maksatus 2023: 31.3., 30.6., 29.9., 
30.11. 
 

12 Seuraava kokous 

• Seuraava kokous on 13.4.2023 klo 9-10.30 
kaupungintalolla, kaupunginhallituksen kokoushuone. 
Vieraana Roope Lenkkeri ja aiheena toimintasääntö. 

• Lisäkokous 20.4.2023 klo 9-10.30 kaupungintalolla, 
kaupunginhallituksen huone. Teemana vain 
Joukkoliikenteen uudistus.  

 
13 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 10.40.  
 

 

Leena Sorjonen  Petra Bärlund-Hämäläinen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastajat 
 

Kirsti Hiltunen  Lars Heinonen 

 
Liitteet 

 
Toimintasuunnitelma 2023 

 


