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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja osallistujamäärältään
päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Aaltonen ja Kari Itkonen.
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§3
Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen

Päätösehdotus
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus pykäliensä ajaksi projektipäällikkö
Suvi Friedille ja ikäihmisten palvelulinjan johtaja Mari Patroselle.
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§4
Yhteisöllinen etsivä vanhustyö ikäihmisten kotipiirissä: kokemuksia Markku-matkaava
päiväpalvelu -hankkeesta

Päätösehdotus
Käydään keskustelua Friedin esityksen perusteella ja merkitään alustus
tiedoksi.
Perustelut
Vastaava projektityöntekijä Suvi Fried Sopimusvuorisäätiöstä kertoo
kokemuksista Markku-matkaava päiväpalvelu -hankkeesta.
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§5
Ikääntyneiden suunnitelma ja muut ikäihmisten palveluiden ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus
Ikäihmisten palvelulinjan johtaja Mari Patronen kertoo ikääntyneiden
suunnitelman vaiheesta ja sisällöstä sekä muista ikäihmisten palveluiden
ajankohtaisista asioista. Merkitään alustus ja siitä käyty keskustelu
tiedoksi.
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§6
Tampere Filharmonian pääsylippujen hankinta kulttuuriluotsin kanssa konsertteihin
osallistuville
TRE:173/12.00.01/2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Nurmio
Päätösehdotus
Tampereen vanhusneuvosto pyytää Taitelta selvitystä siitä kuinka usein
konserttiin meneminen kulttuuriluotsin kanssa on estynyt sen takia, ettei
lippuja ole ollut mahdollista saada. Toiminnan saavutettavuuden
parantamiseksi vanhusneuvosto esittää, että Taite hankkisi etukäteen
lippuja tätä toimintaa varten.
Perustelut
Kulttuuri- ja liikuntaluotsit ovat Tampereen kaupungin vapaaehtoisia,
jotka lähtevät täysi-ikäisten henkilöiden seuraksi ja tueksi muun muassa
museoihin, kirjastoihin ja liikkumaan. Toiminnan tarkoituksena on
rohkaista kulttuurin ja liikunnan pariin yksinäisiä ja tukea tarvitsevia
henkilöitä, joilla kynnys lähteä on tavallista korkeampi. Toimintaa
organisoi Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö Taite.
Kulttuuriluotsin on vuodesta 2015 lähtien voinut saada kaveriksi Tampere
Filharmonian tuottamiin konsertteihin. Luotsi on konserttikaverina
maksuton ja lipun konserttiin asiakas saa alennetulla hinnalla.
Vanhusneuvosto on kuitenkin saanut ikäihmisiltä paljon sellaista
palautetta, että konsertit ovat loppuunmyytyjä eivätkä he siksi ole niihin
kulttuuriluotsin kanssa päässeet.
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§7
Vanhusneuvoston työjaoston kokoukset v.2019
TRE:3153/00.00.03/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Nurmio
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi työjaoston 9.12.2019 pitämän kokouksen muistio.
Liitteet

1 Työjaoston kokousmuistio 9.12.2019
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§8
Vanhusneuvoston vuosikertomus ja selvitys taloudesta 2019
TRE:101/02.02.01/2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Nurmio
Päätösehdotus
Vanhusneuvosto toteaa keskustelun jälkeen vuosikertomuksen ja
selvityksen taloudesta v. 2019.
Perustelut
Vanhusneuvosto piti vuonna 2019 seitsemän kokousta. Työjaosto
kokousti kahdeksan kertaa. Kokoukset muodostavat suurimman osan
vanhusneuvoston menoista, joskin tällä kertaa menoja kertyi jonkin
verran suunniteltua vähemmän, koska kaikki jäsenet eivät jokaiseen
kokoukseen päässeet.
Muuten vanhusneuvosto käytti rahaa budjetoidun mukaisesti ja pysyi
sille annetussa määrärahassa. V. 2019 vuosisuunnitelmassa suunnitellut
tapahtumat enimmäkseen toteutuivat: vuoden lopussa pidettiin yhdessä
TampereSenior-ohjelman kanssa Vanhene hyvillä mielin -seminaari,
johon osallistui täysi valtuustosalillinen ihmisiä ja joka sai kovasti kehuja.
Myöskin yhdessä TampereSenior-ohjelman kanssa järjestettiin
marraskuussa Innostu digistä -tilaisuus, jonka järjestämiseen osallistuivat
myös mm. Yleisradio ja Vanhustyön keskusliitto.
Myös jo vakiintuneet tapahtumat järjestettiin: keväällä järjestettiin
yhdessä vanhusasiamiesten kanssa Kuule ja kerro -palautetilaisuus
edunvalvontasopimusteemalla. Laikun musiikkisali oli täynnä osallistujia
ja palaute oli hyvää. Eläkeläisvaltuusto järjestettiin keväällä
ikäystävällisyysteemalla ja työpajamenetelmästä pidettiin kovin.
Marraskuun eläkeläisvaltuusto järjestettiin myös, mutta se ei oikein
onnistunut esittelijäsihteerin sairasloman takia.
Vanhusneuvoston kokoustoiminta oli hyvin aktiivista. Kokouksissa oli
monia alustuksia (mm. kulttuuripääkaupunkihanke, hyvinvointiohjelma,
Niemenrannan raitiotielinjaus, köyhyysohjelma ja kaupungin
organisaatiomuutos) ja myös aloitteita ja selvityspyyntöjä tehtiin
runsaasti. Aloitteita ja selvityspyyntöjä tehtiin mm. harkinnanvaraisista
kuljetuspalveluista, terveysasemien ajanvarauksesta, kaatumisklinikan
toimintamahdollisuuksista, hyvinvointiavustajista kotihoidossa ja toisen
vanhusasiamiehen tehtävän säilyttämisestä. Myös penkkien
kartoittamisen perään kysyttiin.
Kaupunkiympäristön kehittäminen järjesti vanhusneuvostolle monia
kaavakävelyitä: vanhusneuvosto käveli Hiedanrannassa, Käräjätörmässä,
Kalevassa ja Hervannassa. Kaikkiin näihin kävelyihin liittyi myös
keskustelutilaisuus.
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Vanhusneuvosto kiersi myös kenttää. Vierailu tehtiin mm.
omaisjärjestöihin, Hopealahden senioritaloon ja Härmälän ja
Peltolammin seurakuntakerhoihin.
Vanhusneuvostolla oli v. 2019 myös vieras: Turun vanhusneuvosto kävi
kylässä keväällä ja yhdessä tutustuttiin Tesoman alueen kehitykseen.
Liitteet

1 Vanhusneuvoston vuosikertomus v. 2019
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§9
Vanhusneuvoston vuoden 2020 talouden ja toiminnan suunnittelu
TRE:7511/02.02.01/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Nurmio
Päätösehdotus
Vanhusneuvosto hyväksyy keskustelun ja korjausten jälkeen
suunnitelman toiminnasta ja taloudesta vuodelle 2020.
Perustelut
Vanhusneuvoston pääteemana vuonna 2020 jatkaa ikäystävällinen
kaupunki, koska TampereSenior-ohjelma jatkaa v.2020 loppuun ja sen
tehtävä on Maailman terveysjärjestö WHO:n ikäystävälliset kaupungit -
teeman eteenpäin vieminen. Ikäystävällisyysteemaa edistetään
vanhusneuvostossa yhteistapahtumissa TampereSenior-ohjelman
kanssa: v. 2020 keväällä järjestetään Seniorikaraoke lähitoreilla ja v. 2020
joulukuussa ohjelman loppuseminaari.
Muuten vanhusneuvosto toteuttaa ikäystävällisyyden teemaa
pääpainonaan ikäihmisten sosiaalipalvelut: kevään eläkeläisvaltuuston
teema on ikäihmisten sosiaalipalveluiden laadun, vaikuttavuuden ja
asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja myös syksyn eläkeläisvaltuustossa
tarkastellaan kaupungin v. 2021 budjettia nimenomaan ikäihmisten
palveluiden näkökulmasta. Syksyllä järjestetään myös yhteinen
luentotilaisuus vanhusneuvostolle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle
ennaltaehkäisevien palveluiden merkityksestä terveyspalveluiden
näkökulmasta.
V. 2019 vanhusneuvoston jäsenten vastuualueet olivat seuraavat:
(asumisen yhteisöllisyys), kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, sosiaali- ja
terveyspalvelut, kaupunkiympäristö ja joukkoliikenne, vanhusneuvoston
medianäkyvyyden seuranta, veteraaniasiat, kaupungin elinvoima,
köyhyyden ja syrjäytymisen estäminen, vapaaehtoistyö ja järjestötoiminta
ja Orivesi. Vanhusneuvosto päättää kokouksessaan onko aihetta muuttaa
vastuualueita.
Vanhusneuvoston jäsenet käyvät v. 2020 aikana oman viiteryhmänsä
valtuustoryhmässä esittäytymässä (mikäli se valtuustoryhmälle sopii). On
tärkeää, että vanhusneuvoston yhteydet sekä hallintoon että poliittiseen
päätöksentekoon ovat toimivat. Vanhusneuvoston täytyy olla tunnettu
lautakuntien ja valtuuston jäsenten piirissä.
Vierailuja ja kaavakävelyitä järjestetään myös v. 2020. Vanhusneuvosto
menee vierailulle kutsusta, mutta tällä hetkellä on tiedossa ainakin
vierailu Satamakadun tehostettuun palveluasumiseen. Kaavakävelyistä
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on tiedossa ainakin Hiedanranta: tällä kertaa Hiedanrannassa
tutustutaan erityisesti alueen erityisiin teknologisiin ratkaisuihin ja
keinoihin, joilla tavoitellaan hiilineutraaliutta.
Vanhusneuvosto perustaa v. 2019 tekemänsä päätöksen mukaan
joukkoliikennetyöryhmän, johon kutsutaan vanhusneuvoston edustuksen
lisäksi edustus sekä joukkoliikenteestä että palveluliikennettä hoitavasta
Tuomi-Logistiikasta. On tärkeää, että katsotaan ikäihmisten julkista
liikennettä yhtenäisenä kokonaisuutena. Työryhmän keskustelun tulokset
tuodaan loppuvuodesta vanhusneuvoston käsittelyyn.
Vanhusneuvosto järjestää jo perinteisen Kuule ja kerro -
palautetilaisuuden vanhusasiamiesten kanssa keväällä. Tilaisuuden aihe
on testamentti- ja perintöasiat, koska viimekertainen
edunvalvontasopimusaihe oli niin suosittu.
Vanhusneuvosto pyrkii läheisempään ja toimivampaan
yhteistyösuhteeseen järjestöedustamon kanssa. Vanhusneuvosto
suunnittelee yhdessä edustamon koordinaattorin kanssa syksyn
kansalaisvaikuttamisen päivän ja osallistuu sen järjestelyihin.
Jo perinteinen glögitilaisuus, jota ei järjestetty v. 2019, järjestetään taas v.
2020.
Vanhusneuvosto pyrkii v. 2020 keskittymään tunnettuuteensa. Esitettä
jaetaan laajemmin kaupungin toimipisteisiin ja toteutetaan
palautekampanja, jotta vanhusneuvosto saisi enemmän palautetta niin
sähköiseen kuin fyysisiinkin aloitelaatikkoihinsa. Vanhusneuvosto myös
jatkaa jo v. 2019 käyttöön ottamaansa uutta linjaa siitä, että jokaisesta
kokouksesta lähtee tiedote jostakin ajankohtaisesta asiasta.

Liitteet

1 Vanhusneuvoston vuosisuunnitelma v. 2020
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§ 10
Vanhusneuvoston muut asiat v.2020
TRE:128/00.01.03/2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Nurmio
Päätösehdotus
Käsitellään perusteluissa mainitut ja muut tulleet palautteet sekä
vanhusneuvoston jäsenten vastuualueiden asiat. Päätetään mahdollisista
jatkotoimenpiteistä asioiden suhteen.
Vanhusneuvosto päättää tehdäänkö kokoustiedote Tampereen
Filharmonian lipuista vai vuosisuunnitelmasta.
Perustelut
Esittelijäsihteeriin on oltu yhteydessä eläkeläisten toimeentuloon,
pankkipalveluiden pulmiin ja kotihoidon ongelmiin liittyen.

