Tampereen vanhusneuvosto
Esittelijäsihteeri Kirsi Nurmio
Puh. 040 806 3135, S-posti: kirsi.nurmio@tampere.fi

ASIALISTA

Aihe: Vanhusneuvoston työjaoston kokous
Aika ja paikka: keskiviikkona 6.10.2021 klo 13-14.30, Näköala
Osallistujat: Juha Salonen, Tarja Jokinen, Kirsi Nurmio
Asiat
1. Vanhusneuvoston asettamispäätös
Keskusteltiin vanhusneuvoston asettamispäätöksestä, asettamisprosessista ja uudesta
kokoonpanosta.
Vanhusneuvostoon valittiin 12 jäsentä, joista yksi on Oriveden kaupungin nimeämä Oriveden
vanhusneuvoston puheenjohtaja.
Juha Salonen
Tarja Jokinen
Eero Portaankorva
Kari Itkonen
Ilkka Salonen (uusi)
Marja Civill (uusi)
Maire Kauhanen
Tuula Kivimäki
Reijo Laitinen (uusi)
Kari Lindbom (uusi)
Taina Törmä (uusi)
sekä Oriveden kaupungin nimeämä Oriveden vanhusneuvoston puheenjohtaja.
Vanhusneuvoston jäsenistä valittiin puheenjohtajaksi Juha Salonen ja varapuheenjohtajaksi
Tarja Jokinen.
Oriveden nimeksi on ilmoitettu Irma Koskela.
Vanhusneuvostolta tarvitaan edustaja esteettömyystyöryhmään eikä asia ehdi odottaa
vanhusneuvoston kokousta. Päätettiin valita edustajaksi Juha Salonen ja hänen varakseen Tarja
Jokinen.
Neuvostojen puheenjohtajien palkkio on laskenut jäsenten palkkion tasolle, mitä pidetään
epätasa-arvoisena, koska muissa kaupungin luottamuselimissä puheenjohtaja edelleen saa
isompaa palkkiota. Asiasta ollaan yhteydessä kaupunkiin ja protestoidaan.
2. Vanhusneuvoston kokousaikataulu syksy 2021
Päätettiin esityksestä vanhusneuvoston kokousaikatauluksi syksylle 2021. Keskusteltiin myös
kokousaiheista ja alustuksista.
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Päätettiin pitää ensimmäinen kokous ke 20.10. klo 13, virastotalolla. Aiheena
hyvinvointikertomus ja -ja suunnitelma (alustajana Jaana Ylänen). Myös joukkoliikenne haluaa
lausunnon ja tulee esittelemään asiansa kokoukseen. Seuraaviksi kokouksiksi ja alustuksiksi
ehdotetaan: ke 17.11. ja ke 15.12. Kokouksiin pyydetään apulaispormestarit alustamaan.
3. Vanhusneuvoston syksyn muut tapahtumat
- koulutustilaisuus yhdessä vammaisneuvoston kanssa marraskuulle.
Paikalla myös edellisen vanhusneuvoston jäsenet. Ajankohta ja aiheet
selviävät myöhemmin.
- perinteinen glögitilaisuus joulukuussa, mutta ”isompana”: viihdettä ja
puhetta. Ajankohtana 17.12. ja paikkana Werstas.
- eläkeläisvaltuusto päätettiin pitää vasta keväällä
4. Muut esille tulevat asiat
Nettisivuille tulee jäsenistä uudet tiedot, kun vanhusneuvosto on kuvattu ja
esittelytekstit saatu. Esittelijäsihteeri alkaa myös valmistella uutta esitettä heti kun on
valokuvat.
Esittelijäsihteeri on elokuusta lähtien ollut sivistyspalveluiden osallisuustiimissä ja
fyysinen sijaintipaikka on virastotalon kolmas kerros (hybridimallissa ollaan
enimmäkseen yhä etänä).
Vanhusneuvostopäivä pidetään 4.11. Katajanokalla, sinne voi osallistua myös etänä.

