IKÄIHMISTEN ASUMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA –SEMINAARI
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma käynnistyy Ympäristöministeriön toimesta tänä keväänä osana
hallitusohjelman ikäohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on kehittää ikääntyneiden asumisen hyviä ratkaisuja
kuten yhteisöllistä asumista. Tampereella on luotu mielenkiintoisia asumisen konsepteja, joissa erilaisten
ihmisten kohtaaminen ja tarpeelliset toiminnot ovat mahdollisia omassa lähiympäristössä. Haluamme myös
nostaa esiin muualla toteutettuja uudenlaisia asumisen innovaatioita.
Tampereen kaupunki järjestää yhteistyössä Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen ja Käräjätörmän
monisukupolvinen yhteisökylä –hankkeen kanssa ikäihmisten asumista käsittelevän seminaarisarjan neljännen
seminaarin. Seminaariin ovat tervetulleita ikäihmisten asumisen parissa tavalla tai toisella toimivat tahot.
Aika:

03.11.2020 klo 12–15.30

Paikka:

Tampereen virastotalon valtuustosali, Aleksis Kiven katu 14–16 C
Ilmoittautuminen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/20568/lomake.html
Mahdolliset peruutukset sähköpostitse osoitteella henna.kuitunen@tampere.fi

Ohjelma:
12.00

Tilaisuuden avaussanat
Mari Patronen, Ikäihmisten palvelujohtaja, Tampereen kaupunki

12.05

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma
Raija Hynynen, Asuntoneuvos, Ympäristöministeriö

12.40

Yhteisöllinen välineenä vai tavoitteena - asukastyypit senioriasumisessa
Outi Jolanki, Dosentti, Tampereen yliopisto

13.10

Senioriasumisen mahdollisuudet ja solmukohdat - kokemuksen kertomaa
Sinikka Tyynelä, Asiakaspalvelupäällikkö, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys JASO

13.30

Kahvitauko

14.00

Kohtaamisten kaupunki - Asuntoreformi Helsinki - Asuminen 2020 voittajatyö
Markus Laine, Kestävän kaupunkikehityksen yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

14.25

Tampereen palvelukorttelikonsepti - visio monimuotoisesta ja ikäystävällisestä asumisesta
Anne Lähde-Säteri, Suunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunki

14.45

Vuorovaikutteinen yhteiskehittely monisukupolvikorttelissa - esimerkkinä Penttilänrannan
kortteli Joensuussa
Heli Kotilainen, Toimitusjohtaja, Setlementtiasunnot Oy
Juha Heikura, Toimitusjohtaja, Joensuun Kodit Oy

15.20

Yhteenveto
Auli Heinävä, Asunto- ja kehityspäällikkö, Tampereen kaupunki

Seminaarisarja ikäihmisten asumisesta Tampereella:
Ikäihmisten asumisen seminaarisarja tutkii ikäihmisten kotona asumista WHO:n ikäystävällisyyskäsitteen kautta. Tampereen kaupunki hyväksyttiin WHO:n Ikäystävälliset kaupungit -verkostoon
vuonna 2012. Ikäystävällinen kaupunki tukee asukkaiden mahdollisuuksia aktiivisena vanhenemiseen
ja itselle mielekkääseen arkeen. Seminaarisarja rakentuu noin puolen vuoden välein järjestettävästä
neljän erilaisen teematapaamisen kokonaisuudesta. Teemat ovat:

1) Hyvä elämä omassa kodissa
Tapaamisessa keskustellaan siitä, minkälaista on hyvä elämä ja vanhuus. Aihetta käsitellään
esimerkiksi erilaisten kotiin vietävien palvelujen ja tuen kautta sekä pohtimalla osallisuuden,
yksilöllisten tarpeiden, yhteisöllisyyden ja yksinäisyyden merkitystä ikääntyvien elämässä.

2) Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman suositukset ja SOTE-uudistuksen tuomat
muutokset
Tapaamisessa käydään läpi vuoden 2017 lopussa päättyneen kehittämisohjelman tuloksia,
suosituksia ja kokemuksia ikääntyneen väestön asumisen ja asuinympäristöjen kannalta.
Toiseksi pohditaan SOTE-uudistuksen palvelujärjestelmään tuomia muutoksia. Mitä tarkoittaa
valinnanvapaus ikäihmisten asumisessa?

3) Kotona asumiseen liittyvä ennakointi
Tapaamisessa käsitellään ikäystävällisyyttä ja ikäihmisen elinpiiriä kodin, rakennusten,
esteettömyyden ja asuinalueiden näkökulmista. Tilaisuudessa pohditaan sitä, kuinka
ikääntyneiden kotona asumista voidaan turvata ja mahdollistaa. Kuka ennakoinnista vastaa ja
mitä kunkin on hyvä tehdä ajoissa?

4) Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa
Tapaamisessa esitellään erilaisia asumisen muotoja, kuten esimerkiksi yhteisöllinen
asuminen, monisukupolvinen asuminen tai palvelukorttelissa asuminen. Millaisia
asumisratkaisuja tarvitaan ja miten niitä saadaan aikaan?

