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Aika

20.11.2018, klo 10:00 - 12:20

Paikka

Tammerkoski-sali, virastotalo (2.krs). HUOM Poikkeava ajankohta
ja paikka!
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Ojala Arja, puheenjohtaja
Salonen Juha, varapuheenjohtaja
Grönqvist Seppo, jäsen, Oriveden vanhusneuvosto
Erkkilä Esko, jäsen
Itkonen Kari, jäsen
Joutsio Saila, jäsen
Juutilainen Tuija-Leena, jäsen
Kauhanen Maire, jäsen
Lepistö Lauri, jäsen
Nikki Maija-Liisa, jäsen
Portaankorva Eero, jäsen
Nurmio Kirsi, sihteeri
Vuori Mika, alustaja, suunnittelupäällikkö, poistui 10:35
Nikkarinen Leena-Kaisa, alustaja, projektisuunnittelija, poistui
11:10
Piironen Riikka, vanhusasiamies, poistui 11:40
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Ojala Arja
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Nurmio Kirsi
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§ 70
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Todettiin kokous laillisessa ajassa koollekutsutuksi ja
osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokous laillisessa ajassa koollekutsutuksi ja
osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.
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§ 71
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kari Itkonen ja Saila Joutsio.
Päätösehdotus oli
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kari Itkonen ja Saila Joutsio.
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§ 72
Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen
Päätös
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus pykälänsä ajaksi Leena-Kaisa
Nikkariselle ja Mika Vuorelle.
Päätösehdotus oli
Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus pykälänsä ajaksi LeenaKaisa Nikkariselle ja Mika Vuorelle.
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§ 73
Alustus kaupungin palvelu- ja vuosisuunnitelmista
Päätös
Merkittiin Vuoren alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
Vuoren esitys toimitetaan jäsenille sähköpostitse ja siitä toivotaan
kommentteja 30.11.2018 mennessä. Kommentit voi toimittaa
esittelijäsihteerille.
Päätösehdotus oli
Merkitään Vuoren alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
Perustelut
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori kertoo ja keskusteluttaa
kaupungin palvelu- ja vuosisuunnitelmista.
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§ 74
Alustus Socatelista
Päätös
Merkittiin Nikkarisen alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään Nikkarisen alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
Perustelut
Projektisuunnittelija Leena-Kaisa Nikkarinen kertoo Socatelhankkeesta, jota Tampereella toteutetaan Kauko (Kauan Kotona
Onnellisena) -nimellä.
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§ 75
Harkinnanvaraisten kuljetuspalveluiden ja tukipalveluna myönnettävän
siivouspalvelun 75 vuoden ikäraja - vanhusneuvoston kannanotto
TRE:7412/05.01.05/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Nurmio Kirsi
Päätös
Vanhusneuvosto hyväksyi perusteluissa kirjatun kannanoton
annettavaksi kaupungille ja julkisuuteen tiedotteen muodossa.
Päätösehdotus oli
Vanhusneuvosto hyväksyy perusteluissa kirjatun kannanoton
annettavaksi kaupungille ja julkisuuteen tiedotteen muodossa.
Perustelut
Sosiaali-ja terveyslautakunta on 13.9.2018 kokouksessaan,
pykälässä 92, käsitellyt vuoden 2019 talousarvioesitystä. Siinä
yhteydessä linjattiin, että harkinnanvaraisiin kuljetuspalveluihin
ja tukipalveluna myönnettävään siivouspalveluun
asetetaan 75 vuoden ikäraja, olemassa olevan tuloraja- ja
toimintakykykriteereiden lisäksi. Ikäraja tulisi voimaan 1.1.2019
alkaen. Tämä 75 vuoden ikäraja on lisätty kotihoidon kriteereihin.
Kotihoidon tukipalveluiden avulla voidaan tukea ihmisen
omatoimisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen elämään
toimintakyvyn alenemisesta huolimatta. Puutteet kodin
siisteydessä ovat pois elämänlaadusta ja voivat aiheuttaa
terveyshaittaa paitsi henkilölle itselleen, mutta myös naapureille.
Kuljetuspalvelun avulla voidaan tukea ihmisen omatoimisuutta
ja sosiaalisia kontakteja. Kun ikääntynyt henkilö ei enää
pääse ulos asunnostaan, vähäinen liikunta vauhdittaa tuki- ja
liikuntaelinsairauksien etenemistä ja heikentää entisestään
toimintakykyä.
Tukipalveluna harkinnanvaraista kuljetuspalvelua tai
siivouspalvelua saavat vain erittäin pienituloiset, koska
palvelut on jo tähänkin saakka myönnetty vain tulorajoihin
mahtuville henkilöille. Nämä asiakkaat eivät pysty ostamaan
yksityisiltä siivousfirmoilta siivousta, eivätkä he hyödy
kotitalousvähennyksestä, koska vähennys tehdään veroista.
Näillä asiakkailla ei myöskään ole varaa omakustanteisiin
taksimatkoihin, eikä harkinnanvaraista kuljetuspalvelua korvaa
palveluliikenne, joka palvelee vain tiettyinä aikoina ja tietyillä
alueilla. Monet mielenterveysongelmaiset asiakkaat eivät pysty
käyttämään palveluliikennettä psyykkisten rajoitteidensa vuoksi.
Siivous- ja kuljetuspalvelujen lakkauttaminen alle 75-vuotiailta
vaarantaa monen heikossa asemassa olevan henkilön kotona
asumisen. Ikäraja ei ole asianmukainen tapa määrittää
palvelua, vaan päätös palvelun myöntämisestä tulisi perustua
palvelutarpeen arviointiin.
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Tiedoksi
Ella Suojalehto, Anniina Tirronen, Taru Kuosmanen
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§ 76
Vanhusneuvoston vuoden 2019 talouden ja toiminnan suunnittelu
TRE:7411/02.02.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Nurmio Kirsi
Päätös
Käytiin lähetekeskustelu vanhusneuvoston vuoden 2019
toiminnasta ja taloudesta perusteluosiossa kerrotuista
lähtökohdista. Esittelijäsihteeri laatii tämän lähetekeskustelun
perustella joulukuun kokoukseen vuosisuunnitelmapohjan
vanhusneuvoston hyväksyttäväksi. Lisäehdotuksia voi esittää
esittelijäsihteerille sunnuntaihin 25.11.2018 asti.
Päätösehdotus oli
Käydään lähetekeskustelu vanhusneuvoston vuoden 2019
toiminnasta ja taloudesta perusteluosiossa kerrotuista
lähtökohdista. Esittelijäsihteeri laatii tämän lähetekeskustelun
perustella joulukuun kokoukseen vuosisuunnitelmapohjan
vanhusneuvoston hyväksyttäväksi.
Perustelut
Vanhusneuvoston vuoden 2019 toiminta asettuu
ikäystävällisyyden käsitteen ja kokonaisuuden sisälle.
Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt ikäystävällisen
kaupungin osa-alueet. Ikäystävällisyys sisältää konkreettisten,
fyysisten näkökulmien, kuten asumisen, asuinympäristön
ja rakennusten lisäksi myös osallistumismahdollisuuden,
tiedonsaannin ja -välityksen. Ikäystävällisyyden kriteeristön osaalueet ovat:
Ympäristö ja rakennukset: Ympäristöön ja rakennuksiin
liittyvissä kriteereissä huomioidaan esimerkiksi julkisten tilojen
siisteys, puistojen ja ulkoilualueiden penkit, jalkakäytävien hoito,
suojateiden määrä ja erottuminen sekä julkisten wc-tilojen määrä,
siisteys ja helppopääsyisyys.
Julkinen liikenne: Julkisen liikenteen ikäystävällisyyttä ovat
esimerkiksi reittien ja kulkuneuvojen merkitseminen selkeästi,
ajoneuvojen esteettömyys sekä pysäkkien sijainti, turvallisuus ja
istumapaikat.
Asuminen: Asuminen ikäystävällisessä kunnassa on kriteereiden
mukaan kohtuuhintaista, turvallista ja esteetöntä.
Osallistuminen: Osallistumismahdollisuuksien ikäystävällisyys
liittyy ikääntyneitä houkuttelevien tilaisuuksien saavutettavuuteen:
niihin on helppo päästä julkisilla kulkuneuvoilla ja niistä
tiedotetaan tarpeeksi. Tapahtumien aikatauluissa huomioidaan
ikäihmiset. Järjestäjät huomioivat syrjäytymisvaarassa olevat
ikäihmiset, ja tapahtumiin on helppo ja mukava osallistua myös
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yksin. Aktiviteettien ja tapahtumien kohtuuhintaisuus on tärkeä
osa osallistumismahdollisuuksien ikäystävällisyyttä.
Arvostus ja sosiaalinen sisällyttäminen ja mukaanottaminen
(eli inkluusio): Ikäystävällisessä kunnassa ikääntyneiden
mielipiteet otetaan huomioon yksityisten ja julkisten palvelujen
kehittämisessä ja suunnittelussa. Eri sukupolvien tarpeet ja
mieltymykset ovat samanarvoisia. Asenneilmasto on tärkeä
arvostuksen ja sosiaalisen inkluusion mittari.
Yhteiskunnallinen osallistuminen ja työelämä:
Ikäystävällisessä kunnassa kannustetaan ikääntyneitä
osallistumaan päätöksentekoon.
Tiedonvälitys: Tärkeätä on tiedonvälityksen tehokkuus,
säännöllisyys ja saavutettavuus, ja tavoitteena on ikäihmisiä
kiinnostavien sisältöjen välittäminen selkeästi.
Sosiaali- ja terveyspalvelut: Palvelujen riittävyys, sijainti,
saavutettavuus ja asiakkaiden tyytyväisyys niihin ovat niiden
ikäystävällisyyden perusta.
Ikäystävällisyyden arviointikriteerit antavat toivotun kättä
pitempää -työkalun ikäystävällisyyden vahvistamiseksi
yhteiskunnassa. Keskeistä ja yhteistä kaikelle ikäystävällisyyden
arvioinnille ja edelleen kehittämiselle on ymmärtää, että tarvitaan
yhteistä työskentelyä. Tarvitaan viranomaisten, yritysten ja
järjestöjen yhteen tulemista. Ja ennen kaikkea ikäihmisten omien
näkemysten on tultava kuulluiksi. (Lähde: www.karelia.fi)
Vanhusneuvoston osalta ikäystävällinen kaupunki tarkoittaa
sellaiseen kaupunkiin pyrkimistä, jossa ikäihmisillä on hyvä
elää ja asustaa. Ikäystävällisyys ei tarkoita yksinomaan
vanhusystävällisyyteen pyrkimistä vaan samalla kun varmistetaan
eri syistä ja eri tavoilla esteellisten tamperelaisten elämänlaatu
(lapset, vammaiset, vanhukset..), seuraa siitä laadukas ja
miellyttävä elinpaikka myös kaikille muille tamperelaisille.
Ikäystävällisyyden raamin sisään saadaan sijoitettua monia
vanhusneuvoston aikaisempien vuosien painopisteitä, esim.
esteettömyystyö kaupunkisuunnittelun kanssa, asumisen
yhteisöllisyys, virkistys- ja yhdistystoiminta sekä ennaltaehkäisevä
toiminta.
Tähän mennessä vanhusneuvoston esittelijäsihteerille on
esitetty seuraavanlaisia toiveita vanhusneuvoston seuraavaa,
ikäystävällistä vuotta varten: sukupolvityön lisääminen ja
edistäminen (= enemmän yhteistyötä sukupolvien välille), selkeä
virkakieli, esteettömyystavoitteet (mm. penkkien kartoitus,
esteetön uimaranta), turvapäivätapahtuman järjestäminen
(kaltoinkohtelu, liikenne..), kaatumisen estäminen (mm.
liukuesteet), pankkien verkkopankkineuvonta, ikäystävällisen
kaupungin määritteleminen ja suunnitelman hyväksyminen
päätöksentekoelimissä, ikääntyneen väestön imagon
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kohentaminen, yksinäisyyden torjuminen mm. asumisen
ratkaisuilla.
Vanhusneuvoston kokouksessa käytävässä lähetekeskustelussa
toivotaan ideoita nimenomaan ikäystävällisen kaupungin
näkökulmasta.
Ikäystävällisyyden lisäksi vanhusneuvoston tavoitteena ensi
vuodelle tulisi olla vanhusneuvoston tunnettuuden lisääminen.
Tähän liittyviä ideoita on myös esitetty esittelijäsihteerille:
enemmän aloitteita ja tiedotusta niistä, tilaisuuksia kuvauksia
ja valokuvia nettisivuilla enemmän. Myös tähän liittyviä
ideoita toivotaan vanhusneuvoston kokouksessa käytävästä
lähetekeskustelusta.
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§ 77
Vanhusneuvostolle tulleet asiat
Päätös
Merkittiin vanhusneuvostolle tulleet asiat tiedoksi ja päätetään
mahdollisista jatkotoimenpiteistä niiden suhteen:
- Juha Salonen kertoi Saman katon alla -yhdistyksen
yhteydenotosta. Salonen tapaa ko. yhdistyksen väkeä. Häntä
evästettiin tapaamisen suhteen.
- Kari Itkosta on pyydetty Kaiku-projektin (Kaukajärven kortteli- ja
talotoimintaa kehitetään) ohjausryhmään ja hänet valittiin sinne
vanhusneuvoston edustajana.
Päätösehdotus oli
Merkitään vanhusneuvostolle tulleet asiat tiedoksi ja päätetään
mahdollisista jatkotoimenpiteistä niiden suhteen.
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§ 78
Ilmoitusasiat
Päätös
Merkittiin nämä vanhusneuvostoon liittyneet tapahtumat ja
ilmoitusasiat tiedoksi. Esittelijäsihteeri pyysi jäseniä toimittamaan
listaa vanhusneuvostoon liittyneistä osallistumisistaan
vuosikertomusta varten.
Päätösehdotus oli
Merkitään nämä ja mahdolliset muut vanhusneuvostoon liittyneet
tapahtumat ja ilmoitusasiat tiedoksi.
Perustelut
Vanhusneuvostolla on viime kokouksen jälkeen ollut seuraavia
tapahtumia:
- vanhusneuvoston ryhmähaastattelu (yliopiston) 9.10.2018
- eläkeläisvaltuusto 31.10.2018
- laatujaoston kokous 1.11.2018
- vanhusneuvostopäivä Helsingissä 7.11.2018; samana päivänä
kaupungin ja vanhusneuvoston yhteinen asumisseminaari
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§ 79
Vanhusneuvoston laatujaoston toiminta v. 2018
TRE:6616/00.01.05/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Nurmio Kirsi
Päätös
Merkittiin tiedoksi vanhusneuvoston laatujaoston 1.11.2018
kokouksen muistio.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi vanhusneuvoston laatujaoston 1.11.2018
kokouksen muistio.
Perustelut
Vanhusneuvoston laatujaosto piti kokouksen 1.11.2018. Muistio
liitteenä.
Liitteet

1 2018_1101_muistio_laatujaosto.pdf
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§ 80
Muut esille tulevat asiat
Päätös
Merkitään edellä mainitut tulevat tapahtumat tiedoksi.
3.12. klo 13 tutustuminen Pohjolankadun tehostettuun
palveluasumiseen ilmoittautui Ojala, Salonen, Itkonen, Kauhanen,
Nikki. Ilmoittauttava sunnuntaihin 25.11.2018 mennessä.
Salonen kertoi järjestöedustamon tilanteesta ja vanhusneuvoston
edustajien suunnitelmista sen suhteen.
Päätösehdotus oli
Merkitään edellä mainitut ja mahdolliset muut esille tulevat asiat
tiedoksi.
Perustelut
Loppuvuodesta on tiedossa seuraavia tapahtumia
vanhusneuvostolle:
- 21.11.klo 18 Raatihuone
- 22.11. klo 10 valtuustosalissa maakunnallinen
vanhusneuvostotilaisuus
- 26.11. klo 10 laatujaoston kokous
- 3.12. klo 13 tutustuminen Pohjolankadun tehostettuun
palveluasumiseen (ilmoittauduttava)
- 4.12.klo 12 pikkujoulut Tredulla
- 13.12.2018 klo 12 vanhusneuvoston glögit Werstaalla
Ensi vuodelle on tiedossa Turun vanhusneuvosto laatujaoston
vieraana helmikuussa 2019. Tästä tilaisuudesta tulee kustannuksia
tarjoilujen ja museokulujen verran.

