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Aika

14.03.2018, klo 13:00 - 15:15
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Tammerkoski-sali, virastotalo, 2. kerros
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käsitellessä
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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Salonen Juha, puheenjohtaja
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 Maijaliisa, jäsen
Portaankorva Eero, jäsen
Nurmio Kirsi, sihteeri
Siren Mirja, vanhusasiamies
Lahtinen Anne, johtava liikunnanohjaaja, poistui 13:45
Rissa Tiina, vastaava koordinaattori, saapui 13:45, poistui 14:30

Allekirjoitukset

Salonen Juha
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Nurmio Kirsi
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Erkkilä Esko

Itkonen Kari
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§ 11
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja
osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja
osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.
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§ 12
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Valittiin Esko Erkkilä ja Kari Itkonen pöytäkirjantarkastajiksi.
Päätösehdotus oli
Valitaan Esko Erkkilä ja Kari Itkonen pöytäkirjantarkastajiksi.
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§ 13
Puhe- ja läsnäolo-oikeus
Päätös
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus pykäliensä ajaksi kaupungin
liikunta- ja nuorisoyksikönn johtavalle liikunnanohjaaja Anne
Lahtiselle ja Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n
vastaavalle koordinaattori Tiina Rissalle.
Päätösehdotus oli
Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus pykäliensä ajaksi
maahanmuuttajaneuvoston jäsen Jun Liulle, kaupungin liikuntaja nuorisoyksikönn johtavalle liikunnanohjaaja Anne Lahtiselle
ja Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n vastaavalle
koordinaattori Tiina Rissalle.
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§ 14
Keskustelu ikääntyneistä maahanmuuttajista sekä vanhusneuvoston ja
maahanmuuttajaneuvoston yhteistyöstä
Päätös
Alustaja oli estynyt tulemasta ja aihe siirrettiin johonkin tulevaan
kokoukseen käsiteltäväksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään alustus ja käyty keskustelu tiedoksi.
Perustelut
Vanhusneuvosto on toivonut maahanmuuttajaneuvoston
edustajaa paikalle kokoukseen kertomaan ikääntyneiden
maahanmuuttajien tilanteesta. Tarkoituksena on samalla
kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia vanhusneuvoston ja
maahanmuuttajaneuvoston välillä.
Maahanmuuttajaneuvoston edustajana on paikalla Jun Liu.

Tampere
Vanhusneuvosto

Pöytäkirja
14.03.2018

8/2018

7 (16)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 15
Ikäihmisten liikuntapalvelut
Päätös
Merkittiin alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
Perustelut
Vanhusneuvoston vuosisuunnitelmassa luvataan, että
vanhusneuvostolle esitellään ikäihmisten liikuntapalveluja.
Paikalla on johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen esittelemässä
aihetta.
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§ 16
Ikäihmisten hyvinvointi liittyen mielenterveyteen ja liialliseen päihteiden käyttöön
Päätös
Merkittiin alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.
Perustelut
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry tukee omaisia ja
perheitä, joilla on huolta läheisen mielenterveydestä tai liiallisesta
päihteiden käytöstä. Tämän vuoden painopistealueena on
ikäihmiset ja heidän hyvinvointinsa.
FinFamista asiaa esittelee ja vanhusneuvostoa keskusteluttaa
vastaava koordinaattori Tiina Rissa.
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§ 17
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Tampereen vanhusneuvoston edustajalle
lautakuntien ja johtokuntien kokouksiin tapauskohtaisesti ikäihmisille merkittäviä
asioita käsitellessä
TRE:1489/05.00.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Nurmio Kirsi
Valmistelijan yhteystiedot
kirsi.nurmio@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
arja.o.ojala@gmail.com
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 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
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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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§ 18
Hyvinvointitarkastukset 70 vuotta täyttäville tamperelaisille
TRE:1488/05.00.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Nurmio Kirsi
Valmistelijan yhteystiedot
kirsi.nurmio@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
arja.o.ojala@gmail.com
Päätös
Päätettiin esittää kaupungille, että otettaisiin käyttöön 70vuotiaille tamperelaisille hyvinvointikartoitukset.
Päätösehdotus oli
Vanhusneuvosto esittää kaupungille, että otettaisiin käyttöön 70vuotiaille tamperelaisille hyvinvointikartoitukset.
Perustelut
Kaupunki kutsuu tällä hetkellä 80-vuotiaat ikäihmiset kirjeitse
varaamaan ajan terveystarkastukseen. Tämä on hyvä:
terveystarkastuksessa selvinnee usein erilaisia fyysisiä vaivoja,
joihin sitten voidaan etsiä ratkaisua tai helpotusta.
Lähinnä terveyteen keskittyvällä ja vasta 80-vuotiaalle
tehtävällä tarkastuksella ei kuitenkaan ole enää juurikaan
ennaltaehkäisevää vaikutusta. Siksi vanhusneuvosto esittää,
että tämän terveystarkastuksen lisäksi 70-vuotiaille tarjottaisiin
kirjeitse mahdollisuutta hyvinvointikartoitukseen, joka
olisi kokonaisvaltaisempi ja monipuolisempi kuin vain
terveystarkastus.
Hyvinvointikartoitus voitaisiin tehdä lähitoreilla, jotta
nekin tulisivat sitten vähän aikaa sitten eläkkeellejääneille
tutuiksi. Lähitoreilla on käytettävissä palveluohjaajan lisäksi
sairaanhoitajan ja fysioterapeutin palvelut: jokaiselle yhteyttä
ottaneelle ikäihmiselle voitaisiin hänen tarpeidensa ja toiveidensa
mukaan räätälöidä omanlaisensa hyvinvointikartoitus.
Ne kulut, joita kaupungille kirjeen lähettämisestä ja lähitorin
kartoituspalveluista tulisi, katettaisiin helposti niillä säästöillä, joita
aikaisella puuttumisella saavutettaisiin. Ikäihminen, joka huolehtii
itsestään, on sosiaalisesti aktiivinen ja henkisesti vireä, ei tarvitse
vielä pitkään aikaan kalliita ja raskaita hoitopalveluja.
Tiedoksi
Mika Vuori, Ella Suojalehto
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§ 19
Eläkeläisneuvoston kokoukset v. 2018
TRE:1883/00.00.03/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Nurmio Kirsi
Valmistelijan yhteystiedot
kirsi.nurmio@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
juhapertti.salonen@gmail.com
Päätös
Päätettiin järjestää eläkeläisvaltuuston kokous 27.3.klo 1215 valtuustosalissa teemalla järjestöjen toimintaedellytykset
ja kaupungin toiminta-avustukset. Kustannukset maksetaan
kustannuspaikalta 113151.
Päätösehdotus oli
Päätetään järjestää eläkeläisvaltuuston kokous 27.3.klo 1215 valtuustosalissa teemalla järjestöjen toimintaedellytykset
ja kaupungin toiminta-avustukset. Kustannukset maksetaan
kustannuspaikalta 113151.
Perustelut
Eläkeläisvaltuuston kokous järjestetään vuosisuunnitelman
mukaan kahdesti vuodessa: keväällä teemakokouksena ja syksyllä
kaupungin talousarvioon liittyen.
Vuosisuunnitelmassa linjataan kevään teemakokouksesta,
että teema on järjestön toimintaedellytykset. Laatujaosto
on keskustellut aiheesta kokouksessaan ja todennut, että
tarkemmaksi teemaksi tavoitellaan kaupungin toimintaavustuksia. Kokouksen ajankohdaksi päätettiin 27.3. klo 12-15 ja
paikaksi valtuustosali.
Kokouksesta tulee kuluja tarjoilujen verran. Ne (noin 500 e)
maksetaan vanhusneuvoston kustannuspaikalta 113151.
Tiedoksi
Aino Jokinen/päva, Susanna Lundström/hypa
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§ 20
Käyttäjäraadin uudistaminen
Päätös
Päätettiin, että vanhusneuvoston jäsenet selvittävät
sidosryhmiltään innostuneita jäseniä käyttäjäraatiin ja asiaan
palataan seuraavassa kokouksessa.
Päätösehdotus oli
Vanhusneuvosto päättää etsiä käyttäjäraatiin uusia jäseniä. Asiaan
palataan seuraavassa kokouksessa.
Perustelut
Vanhusneuvostolla on jo muutaman vuoden ajan ollut
käyttäjäraati, joka arvioi sekä vanhusneuvoston omia tekstejä
että tarjoaa palveluksiaan kaupungin eri tahoille, jotka julkaisevat
tekstejä ikäihmisiä varten.
Raati tarvitsisi piristysruiskeen ja siksi esitetään, että
vanhusneuvoston jäsenet kysyisivät taustatahoiltaan innostuneita
uusia jäseniä käyttäjäraatiin. Raadissa on tähän asti ollut neljä
jäsentä ja sen jäsenmäärän tulisi myös tulevaisuudessa olla
maksimissaan kuusi. Kaikilla jäsenillä tulee olla sähköposti
käytössään, koska raadilta vaaditaan nopeaa reagointia ja koska
raati kokoontuu fyysisesti maksimissaan kaksi kertaa vuodessa,
isompia arviointitöitä varten.
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§ 21
Vanhusneuvostolle tulleet asiat
Päätös
Vanhusneuvosto merkitsi sille tulleet asiat ja palautteen tiedoksi ja
toimenpiteitä varten.
Päätösehdotus oli
Jäsen Kari Itkoselle on tullut palautetta Sammonkadun pysäkin
katoksettomuudesta. Jäsen Lauri Lepistö kehui Linnainmaan
terveyskeskuksen palvelua. Toisaalta Juha Saloselle on tullut
palautetta ajanvarausjärjestelmän takkuamisesta. Salonen on
myös tavannut erästä kuntalaista ikäihmisten asumiseen liittyen ja
toi terveisiä ko. tapaamisesta. Pappilanpuiston askarteluohjaajan
lähtemisestä Pispaan oli tullut jäsen Tuija-Leena Juutilaiselle
valitusta ja asia onkin käsittelyssä seuraavassa laatujaoston
kokouksessa.
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§ 22
Ilmoitusasiat
Päätös
Merkittiin perusteluissa kerrotut ja mahdolliset muut menneet
tapahtumat tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään perusteluissa kerrotut ja mahdolliset muut menneet
tapahtumat tiedoksi.
Perustelut
Vanhusneuvostolla on viime kokouksen jälkeen ollut seuraavia
tapahtumia:
- yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyvä tilaisuus 22.2.2018
- laatujaoston kokous 27.2.2018
- vierailu Tammenlehväkeskukseen 5.3.2018
- Pirkanmaan liiton järjestämä vanhusneuvostotilaisuus 8.3.2018.
Tilaisuudesta keskusteltiin kokouksessa.
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§ 23
Muut esille tuotavat asiat
Päätös
Merkittiin perusteluissa mainitut ja mahdolliset muut
vanhusneuvoston tapahtumat tiedoksi. Päätetään hyväksyä
laatujaoston Kuusikko-tapaamisen matkakulut kustannuspaikalta
113151. Tapahtuma on vanhusneuvoston vuosisuunnitelmassa.
Päätettiin puheenjohtajan esteen vuoksi siirtää vanhusneuvoston
kokous pidettäväksi maanantaina 16.4. klo 13.30.
Päätösehdotus oli
Merkitään perusteluissa mainitut ja mahdolliset muut
vanhusneuvoston tapahtumat tiedoksi. Päätetään hyväksyä
laatujaoston Kuusikko-tapaamisen matkakulut kustannuspaikalta
113151. Tapahtuma on vanhusneuvoston vuosisuunnitelmassa.
Perustelut
Vanhusneuvostolla on lähitulevaisuudessa seuraavia tapahtumia:
eläkeläisvaltuusto 27.3; Tammelan lähitori -tilaisuus 4.4;
laatujaoston Kuusikko-vanhusneuvostojen tapaaminen
Helsingissä 26.4; Kuule ja kerro -palautetilaisuus 3.5; Etsivä
vanhustyö -seminaari Tesomalla 31.5.

