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Perusinfo Tampereen vanhusneuvostosta
• Tampereen vanhusneuvosto aloitti toimintansa 30.5.1988 nimellä Eläkeläisten asioita 

käsittelevä neuvottelukunta. Vuodet  2000-2008  toimi eläkeläisneuvosto-nimisenä, 
vanhusneuvosto-nimen otti  vuoden 2009 alusta alkaen

• vanhusneuvostossa on 11+1 valtuuston voimasuhteitten mukaan pääasiassa 
eläkeläisjärjestöistä valittua jäsentä; viranhaltijoita jäseninä ei ole
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• kaupunginhallitus asettaa kaksivuotiskaudeksi
• vanhusneuvosto oli vv. 2012-2013 mukana 

vanhuspalvelulain pilotointihankkeessa
• vanhusneuvostolla on oma vuosittainen toimintaraha 

sekä vuosi- ja taloussuunnitelma
• Tampereella on kokoaikainen esittelijäsihteeri 

ikäihmisten osallisuutta ja vanhusneuvostoa (75%) varten



Jäsenet vv.2022-23

Juha Salonen, puheenjohtaja

Tarja Jokinen, varapuheenjohtaja

Muut jäsenet: Eero Portaankorva, Kari 
Itkonen, Ilkka Salonen, Marja Civill, Taina 
Törmä, Maire Kauhanen, Tuula Kivimäki, 
Kari Lindbom, Reijo Laitinen ja Irma 
Koskela (Oriveden vanhusneuvosto)
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Toimintaohje
• Kaupungin luottamuselimillä (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat) tulee 

olla mahdollisuus ennen ikääntyneelle väestölle merkittävien päätösten tekemistä tietää, mikä on 
vanhusneuvoston kanta asiaan

• Neuvoston jäsenen tulee olla tamperelainen ja eläkeikäinen

• Vanhusneuvosto kokoontuu 8–9 kertaa

• Vanhusasiamiehellä ja yhdenvertaisuuskoordinaattorilla on pysyvä oikeus olla läsnä kaikissa 
vanhusneuvoston kokouksissa

• Vanhusneuvoston työvaliokuntana toimii 3-jäseninen työjaosto, joka koostuu puheenjohtajasta, 
varapuheenjohtajasta ja esittelijäsihteeristä

• Tampereen kaupunki antaa vanhusneuvostolle paitsi em. esittelijäsihteerin palvelut, myös toimitilat 
kokoustamiseen, luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja oman toimintarahan

• Vanhusneuvosto järjestää kaksi kertaa vuodessa tilaisuuden eläkeläisvaltuuston järjestöjen edustajille

• Linkki toimintaohjeeseen
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https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-06/Tampereen kaupungin vanhusneuvoston toimintaohje.pdf


Lainsäädäntöä

Kuntalaki §27

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto
ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman 
kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen 
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen
kannalta.
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Vuoden 2022 toimintaa

• Vanhusneuvoston ja työjaoston kokoukset 
(seuraava työjaosto 31.10., seuraava 
vanhusneuvosto 16.11.)

• Eläkeläisvaltuuston tilaisuudet (seuraava 17.10.)

• Kuule ja kerro –palautetilaisuus yhdessä 
vanhusasiamiehen kanssa (14.11.)

• Perinteinen glögitilaisuus (19.12.)

Tilaisuuksista ilmoitetaan lehdissä, 
joukkoliikenteen näytöillä, nettisivuilla ja 
järjestöjen tiedotuksen kautta. 
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Kuule ja kerro

Ma 14.11.2022 klo 12- Pääkirjasto 
Metson Lehmus-salissa

Teemana edunvalvontasopimus
(alustajana Marjukka Mannio, Digi- ja 
väestötietovirasto)

Vanhusneuvoston ja vanhusasiamiehen 
ajankohtaiset asiat

KAHVITARJOILU. Vapaa pääsy.
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Kokoustoimintaa v. 2022

• Kokouksissa kuullut alustukset:

✓ hyvinvointialueen ja kaupungin yhdyspintatyö

✓ osallistuva budjetointi

✓ välimuotoinen asuminen

✓ ratikan ajankohtaiset asiat

✓ vanhusasiamiehen vuosikatsaus

✓ osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelma

• Kokouksissa tehdyt lausunnot ja selvityspyynnöt: 
✓ aloite hyvinvointialueen vanhusasiavaltuutetusta

✓ selvityspyyntö terveyskeskusten puhelinpalvelusta

✓ aloite siitä, ettei ikäihmisten liikuntamaksuihin tule korotusta
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Muuta toimintaa v. 2022

• Vanhusneuvoston jäsenillä on kullakin oma vastuualue (esim. joukkoliikenne) ja 
osallistuvat kaupungin järjestämiin työpajoihin ja tilaisuuksiin vastuualueensa 
mukaan

• Työjaosto on vastaanottanut vieraita muista kaupungeista: Kouvolan 
vanhusneuvosto keväällä, Lahden vanhusneuvosto ja Vantaan vanhusneuvosto 
syksyllä. Lisäksi esittelijäsihteeri tekee tiivistä yhteistyötä Kuusikko-
vanhusneuvostojen sihteerien kanssa.

• Vanhusneuvostolla on edustaja, Taina Törmä, WHO:n pohjoismaisten 
ikäystävällisten kaupunkien verkostossa 

• Vanhusneuvoston esittelijäsihteeri ja puheenjohtaja ovat jäseninä 
veteraaniasioiden neuvottelukunnassa
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Kiitos
Juha Salonen Tarja Jokinen

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Juhapertti.salonen@gmail.com t49.jokinen@gmail.com

p. 050 348 2104 p. 040 560 6711

Kirsi Nurmio

Esittelijäsihteeri

vanhusneuvosto@tampere.fi
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