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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätösehdotus
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Lepistö ja Maija-Liisa Nikki.
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§3
Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Päätösehdotus
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus omien pykäliensä ajaksi
suunnittelupäällikkö Mika Vuorelle, SETA:n seniorityön koordinaattori
Touko Niinimäelle ja Markus Kytölälle Pöyry Oy:ltä.
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§4
Hyvinvointiohjelman käsittely

Päätösehdotus
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori kertoo ja osallistaa hyvinvointiohjelman
tilanteesta.
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§5
SETA:n sateenkaarisertifiointi

Päätösehdotus
Koordinaattori Touko Niinimäki kertoo sateenkaarisertifioinnista.
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§6
Niemenrannan raitiotiehankkeen katu - ja rakennussuunnitelmat
TRE:7847/10.03.02/2018
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Nurmio
Päätösehdotus
Yhdyskuntalautakunta haluaa selvittää vanhusneuvoston kannan
Niemenrannan suunnitelmiin. Suunnitelmia on esittelemässä Markus
Kytölä Pöyry Oy:ltä. Vanhusneuvosto merkitsee alustuksen tiedoksi ja
kommentoi sitä.
Perustelut
Federleynkadun katusuunnitelma nro 1.20/16841 välillä Sellupuisto –
Niemenrannanaukio, Niemenrannanaukion katusuunnitelma nro 1.20
/20596 ja Kehyskadun katusuunnitelma nro 1.20/16842, Niemenrannan
kaupunginosassa
Niemenrannan alueella raitiotiehankkeeseen liittyvien katukohteiden
suunnitelmat rajautuvat lännessä Sellupuiston ja idässä Lielahdenkadun
kiertoliittymän väliselle alueelle. Raitiotie sijoittuu Federleynkadulle
Sellupuiston ja Niemenrannanaukion väliselle osuudelle noin 625 metrin
matkalle ja tämän jälkeen raitiotie jatkuu Niemenrannanaukion poikki
Kehyskadulle. Kehyskadulla raitiotie sijoittuu Niemenrannanaukion ja
Lielahdenkadun väliselle osuudelle noin 180 metrin matkalle.
Kaduista on laadittu katusuunnitelmat, joissa on esitetty mm. raitiotien
sijoittuminen katutilassa, katujen korkeusasema sekä pintavesien
kuivatus. Katusuunnitelman mukaan raitiotie sijaitsee Federleynkadulla
sekä Kehyskadulla ajoradalla ja ko. kadut ovat sekaliikennekatuja
jatkossa. Raitiotie muodostaa yhtenäisen reitin asuinalueen läpi, mutta
katusuunnitelman mukaan yleinen läpiajoliikenne moottoriajoneuvoilla
kielletään katuosuudella Niemenvainionkatu – Kehyskatu osoittamalla
Federleynkadun itäpää ainoastaan joukkoliikenteelle.
Raitiotien toteuttaminen Niemenrannan alueelle edellyttää
pääsääntöisesti ainoastaan raitiotiekiskojen ym. teknisten rakenteiden
sijoittamista nykyisien ajoratojen yhteyteen ja muutoksilla ei ole oleellista
vaikutusta alueen kevyen liikenteen verkostoon. Federleynkadun ja
Kehyskadun pääsääntöisesti 8,00 metrin levyiset ajoradat sekä katujen
reunassa sijaitsevat erilliset pyörätiet ja jalkakäytävät säilyvät nykyisellään.
Niemenrannan alueelle sijoittuu yksi raitiotiepysäkki ja se sijaitsee
Kehyskadulla Pikkuniemenkujan ja Niemenrannanaukion välisellä
osuudella. Pysäkki on suunniteltu reunalaitureilla, jolloin molemmille
kulkusuunnille on oma pysäkkilaituri, molempien pysäkkilaiturien leveys
on 3,50 metriä ja pituus 47 metriä.
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Raitiotien korkeusasema mukailee alueen nykyisiä kadunpinnanmuotoja
ja pintavesien kuivatus katualueella hoidetaan olemassa olevalla
hulevesiviemäröinnillä, jota täydennetään tarvittavilta osin.
Niemenrannan alueen suunnitelmien kokonaiskustannusarvio on 11,2 M
€ (617 euroa/m2), joka sisältää raitiotien päällysrakenteen, tekniset
järjestelmät, raitiotien vaatimat johtosiirrot, sähkörakentamisen,
sähkönsyöttöaseman, raitiotien vaatimat välittömät muutokset katu- ja
maarakentamiseen sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt. Kustannusarvio
sisältää myös muut kuin raitiotiehen liittyvät katu- ja maarakentamisen
kustannukset, kuten Niemenrannanaukiolla raitiotiealueen ulkopuoliset
aukion pintarakenteet. Kustannukset sekä niiden jako tarkentuu
elokuuhun 2020 mennessä. Raitiotiehankkeen yhteydessä toteutettavista
toimenpiteistä (raitiotien rakentamisen aiheuttamat välttämättömät
muutokset, joilla varmistetaan kadun toimivuus ja turvallisuus) laaditaan
erilliset rakennussuunnitelmat.
Kustannukset jakaantuvat kohdekohtaisesti seuraavasti:
Federleynkadun kustannusarvio välillä Sellupuisto – Niemenrannanaukio
on noin 6,2 M€ (542 euroa/m2).

Niemenrannanaukion kustannusarvio on noin 0,6 M€ (361 euroa/m2),
johon sisältyy myös raitiotiealueen ulkopuoliset aukion pintarakenteet ja
raitiotiehankkeen ulkopuolisten kustannusten arvioidaan olevan noin 130
000 €.
Kehyskadun kustannusarvio on noin 4,4 M€ (870 euroa/m2).
Katusuunnitelmista on laadittu yritysvaikutusten arviointi, joka on esitetty
liitteessä. Arvioinnin perusteella Federleynkadun ja Kehyskadun raitiotien
katusuunnitelmien toteuttamisella on positiiviset yritysvaikutukset.
Raitiotie lisää Niemenrannan alueen saavutettavuutta ja vetovoimaa,
mikä tukee myös alueen yritystoimintaa. Alueen nykyiset palveluyrittäjät
arvioivat raitiotien rakentamisen hyödyttävän omaa yritystoimintaansa.
Raitiotien arvioidaan lisäävän alueelle rakentuvien asuntojen ja liiketilojen
kysyntää.
Negatiivisia vaikutuksia yritystoiminnalle voi aiheutua raitiotien
rakentamisesta. Negatiivisia vaikutuksia voidaan lieventää työnaikaisten
liikennejärjestelyjen hyvällä suunnittelulla yhteistyössä alueen yrittäjien
kanssa sekä tiedottamalla ajoissa ja monikanavaisesti rakentamisen
vaiheista ja vaikutuksista.
Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 12.12. –
30.12.2018. Katusuunnitelmaehdotuksia vastaan on tehty yksi muistutus
ja annettu kolme lausuntoa.
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§7
Kaatumis- ja osteoporoosiklinikan toimintaedellytysten parantaminen
TRE:1043/06.02.01/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Nurmio
Valmistelijan yhteystiedot
Kirsi Nurmio, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Arja Ojala, arja.ojala@gmail.com
Esittelijä: Kirsi Nurmio, Suunnittelija
Päätösehdotus
Vanhusneuvosto esittää, että Tampereen kaupunki turvaa Kaatumis- ja
osteoporoosiklinikan toimintaedellytykset siten, että klinikka on auki
ilman lähetettä tuleville asiakkaille arkipäivisin.
Perustelut
Yhteiskunnalle tulee paljon kustannuksia ikääntyneiden kaatumisista ja
niistä tulleista vammoista. Yli 65-vuotiaita tamperelaisia on n. 43 000 ja
tilastojen mukaan heistä kolmannes kaatuu vuosittain. Lonkkamurtuman
saa koko vuoden aikana 0,7 prosenttia tamperelaisista eli n. 300
asukasta. Keskimääräinen kustannus lonkkamurtuman hoidosta
ensimmäisen vuoden aikana on 30 900 euroa - ja mikäli
lonkkamurtumapotilas ei pääse kotiutumaan sairaalajakson jälkeen,
kustannukset kasvavat tästä vielä huomattavasti.
Kaatumis- ja osteoporoosivastaanotto Kaaos ennaltaehkäisee ikääntyvien
kaatumisia, luukatoa ja niistä aiheutuvia luunmurtumia ja muita
vammoja. Vastaanotolla kartoitetaan asiakkaan tilanne
kokonaisvaltaisesti. Asiakas tulee vastaanotolle lääkärin,
terveydenhoitajan, fysioterapeutin tai muun terveydenhuoltohenkilöstön
lähettämänä. Asiakas voi hakeutua vastaanotolle myös itse. Vastaanottoa
pidetään keskiviikkoisin. Vastaanottokäynti on maksuton.
UKK-instituutin tekemän tutkimuksen mukaan[1] Kaaos-klinikan
toiminnalla voitiin vähentää kaatumisia ja sen seurauksena syntyneitä
vammoja lähes 30 %.
Kaaos-klinikan toiminta on siis selvästi erittäin taloudellisesti tehokasta ja
on jo pelkästään taloudellisista (puhumattakaan inhimillisistä) syistä
järkevää turvata klinikan toimintaedellytykset. Tämä edellyttää avoimia
vastaanottopäiviä enemmän kuin yhden viikossa, mieluiten jokaisena
arkipäivänä.
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[1] http://www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/tutkimushakemisto/20
/ikaihmisten_kaatumistapaturmien_ehkaisy_kaatumis-
_ja_osteoporoosiklinikka_(kaaos)

Tiedoksi
Ella Suojalehto, Eeva Torppa-Saarinen, Anniina Tirronen, Johanna
Loukaskorpi
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§8
Harkinnanvaraisten kuljetuspalveluiden ajankohtainen tilanne - selvityspyyntö
TRE:1045/05.01.05/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Nurmio
Valmistelijan yhteystiedot
Kirsi Nurmio, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Arja Ojala, arja.o.ojala@gmail.com
Esittelijä: Kirsi Nurmio, Suunnittelija
Päätösehdotus
Vanhusneuvosto pyytää selvitystä harkinnanvaraisten kuljetuspalveluiden
ajankohtaisesta tilanteesta.
Perustelut
Vanhusneuvostolle on tullut paljon palautetta erityisesti
rintamaveteraaneilta siitä, ettei Tuomi-Logistiikan järjestämät
taksipalvelut, joihin heillä veteraaneilla on oikeus, toimi. Palautetta on
tullut siitä, että taksit tulevat kohtuuttoman pitkän odotusajan jälkeen tai
joskus eivät ollenkaan.
Samaa negatiivista palautetta on tullut niiltä muilta ikäihmisiltä, jotka
ikänsä, kuntonsa ja tulojensa perusteella ovat oikeutettuja näihin
taksipalveluihin.
Vanhusneuvosto on huolissaan myös mm. vammaisten lasten
kuljetuksista vaikka se ei suoraan toimialaan ikääntyneen väestön
edunvalvojana kuulu. Myös vammaisilla lapsilla on kuitenkin
huolestuneet isovanhemmat.
Vanhusneuvosto pyytääkin ikäihmisten palvelulinjalta selvitystä siitä,
mikä tällä hetkellä on ko. kuljetuspalveluiden tilanne. Joko
taksipalveluiden vapauttamisesta aiheutuneet ongelmat on onnistuttu
ratkaisemaan ja mikäli ei, niin mikä on suunnitelma asian ratkaisemiseksi.
Kaikkien heikoimmassa asemassa olevien elämää ei saa lisää
hankaloittaa sillä, että kuljetukset, joihin he ovat oikeutettuja, eivät toimi.
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Vanhusneuvosto, § 9, 13.02.2019
Vanhusneuvosto, § 17, 14.03.2018
§9
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Tampereen vanhusneuvoston edustajalle
lautakuntien ja johtokuntien kokouksiin tapauskohtaisesti ikäihmisille merkittäviä asioita
käsitellessä
TRE:1489/05.00.01/2018
Vanhusneuvosto, 13.02.2019, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Nurmio
Valmistelijan yhteystiedot
Kirsi Nurmio, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätösehdotus
Merkitään kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.
Perustelut
Kaupunginhallitus vastasi vanhusneuvoston aloitteeseen läsnäolosta
lautakunnissa. Vastaus on liitteenä. Myös kaikki lautakunnat ovat
kokouksissaan käsitelleet kaupunginhallituksen vastauksen ja päätöksistä
on tullut tiedoksianto vanhusneuvostolle.
Liitteet

1 Pöytäkirjan ote - Vanhusneuvosto - 14.03.2018, klo 13:00
2 Vastaus vanhusneuvoston aloitteeseen

Vanhusneuvosto, 14.03.2018, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurmio Kirsi
Päätös
Keskusteltiin aloitteesta ja päätettiin lähettää se kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi. Keskusteltiin myös siitä, tulisiko vanhusneuvostossa
vakituisesti tai tilanteen mukaan kutsuttuna olla paikalla
kaupunginhallituksen edustaja. Päätettiin palata tähän asiaan kun on aika
taas laatia vanhusneuvoston asettamispäätös. Tässä vaiheessa tyydyttiin
siihen, että esittelijäsihteeri pyytää apulaispormestari Johanna
Loukaskorpea paikalle vanhusneuvoston kokoukseen.
Päätösehdotus oli
Vanhusneuvosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
vanhusneuvoston kanta lain edellyttämästi selvitettäisiin aina ennen kuin
luottamuselimet tekevät ikäihmisille merkittävissä asioissa päätöksiä; ja
että tämä kannan selvittäminen tarvittaessa tehdään pyytämällä
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vanhusneuvoston edustaja asiantuntijaksi kyseessä olevan asian
käsittelyyn esimerkiksi lautakuntaan.
Perustelut
Vanhusneuvosto teki jo vuonna 2013 kaupunginhallitukselle aloitteen
siitä, että vanhusneuvoston edustaja tulisi kutsua lautakuntien kokouksiin
paikalle silloin kun siellä käsitellään ikäihmisille merkittäviä asioita. Koska
vanhusneuvosto ei ole saanut aloitteeseensa vastausta, on syytä uskoa,
että aloitteen sisällön suhteen on jotain epäselvyyttä ja siksi
vanhusneuvosto tarkentaa nyt aloitteensa tarkoitusta.
Kuntalaki ja vanhuspalvelulaki edellyttävät, että luottamuselimet tietävät
vanhusneuvoston kannan ennen päätöksentekoaan ikäihmisille
merkittävissä asioissa. Tämän kannan selvittämiseen on monta keinoa.
Paras, mutta myös hitain ja eniten valmistelulta ennakointia vaativa,
keino on pyytää asiasta lausunto koko vanhusneuvostolta. Tampereen
vanhusneuvostolla on kuitenkin myös puheenjohtajistosta ja
esittelijäsihteeristä koostuva laatujaosto, joka voi tarpeen niin vaatiessa
antaa lyhyelläkin aikataululla lausunnon.
Joskus kuitenkin asiat valmistellaan luottamuselimeen hyvin nopealla
aikataululla tai niiden sisältöä ei haluta julkistaa ennen luottamuselimen
kokousta. Tällöin lautakunta tai muu poliittinen luottamuselin voi kutsua
kokoukseen paikalle kyseessä olevan pykälän ajaksi, ennen
päätöksentekovaihetta, asiantuntijaksi vanhusneuvoston edustajan, joka
yleensä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Luottamushenkilöt
voivat silloin selvittää vanhusneuvoston kannan paikan päällä, ennen
päätöksentekoa. Tällöin lain vaatimus täyttyy vaikka aikataulu ei ole
sallinut asian viemistä lausunnolle joko vanhusneuvoston tai laatujaoston
kokoukseen.
Tiedoksi
Johanna Loukaskorpi, Jouko Aarnio
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§ 10
Vanhusneuvoston vuosikertomus ja selvitys taloudesta 2018
TRE:1100/02.02.01/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Nurmio
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi vuosikertomus ja selvitys taloudesta v.2018.
Perustelut
Vanhusneuvoston vuosisuunnitelma toteutui hyvin vuonna 2018. Myös
budjetissa pysyttiin. Liitteenä olevassa vuosikertomuksessa on punaisella
merkitty ne kohdat, jotka eivät toteutuneet ja joihin on syytä palata
vuonna 2019. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota vanhusneuvoston
jäsenten vastuualueisiin ja vanhusneuvoston tunnetuksi tekemiseen,
jotka molemmat jäivät liian vähälle huomiolle vuonna 2019.
Vuonna 2019 on syytä ottaa käyttöön myös mittarit vanhusneuvoston
toiminnan tehokkuudelle. Mittareita, joita esittelijäsihteeri voi seurata
ovat mm. näkyvyys tiedotusvälineissä (vanhusneuvoston
tiedotusvastaava Nikin tekemä seuranta ja tiedotteiden lukumäärä),
tilaisuuksien osallistujamäärä ja arvio uusista osallistujista sekä
nettisivujen kävijämäärä.
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§ 11
Vanhusneuvoston laatujaoston toiminta v. 2018
TRE:6616/00.01.05/2018
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Nurmio
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi laatujaoston kokousmuistio 29.1.2019.
Liitteet

1 2019_0129_muistio_laatujaosto.pdf
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§ 12
Vanhusneuvostolle tulleet asiat ja vanhusneuvoston jäsenten vastuualueet

Päätösehdotus
Käsitellään vanhusneuvostolle tullut palaute ja ajankohtaiset asiat
jäsenten vastuualueilta. Lauri Lepistö kertoo omakotialueiden
talvikunnossapitoon liittyvästä yhteydenotosta.
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§ 13
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus
Käsitellään ilmoitusasiat.

Perustelut
Vanhusneuvostolla on 12.12.2018 kokouksen jälkeen ollut seuraavat
tapahtumat:
13.12.2018 glögitilaisuus
29.1.2019 laatujaoston kokous
6.2.2019 Turun vanhusneuvosto laatujaoston vieraana
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§ 14
Muut esille tulevat asiat

Päätösehdotus
Käsitellään tiedossa olevia tulevia tapahtumia ja päätetään edustuksista.
Käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat.
Perustelut
Kari Itkonen on ilmoitettu Kauppi-Niihaman suunnitteluraadin jäseniksi.
Muut tulevat tapahtumat ovat: tiistai 19.2.klo 14 Pionin kerho
Tammelakeskuksessa, torstai 28.2.klo 13.30 Tampereen seudun
omaisten kerho Palanderin talossa, keskiviikko 3.4. klo 10.45 Peltolammin
seurakunnan kerho.
Eläkeläisvaltuuston kokous on päätetty pitää tiistaina 16.4.klo 12. Kuule ja
kerro -tilaisuus pidetään keskiviikkona 24.4. klo 11.
Uuden vanhusneuvoston asettamisesta on lisätietoa:
Päätösvalmisteluyksikkö antaa suosituksen ja pyytää valtuustoryhmiltä
ehdotuksia. Uusi vanhusneuvosto asetetaan toukokuussa.
Asettamispäätökseen on tulossa ainakin se muutos, että laatujaoston
nimi ehdotetaan muutettavaksi työjaostoksi.

