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

MUISTIO

Aihe: Vanhusneuvoston laatujaoston kokous
Aika ja paikka: ti 28.8. klo 10 - 11-30, Orvokki, virastotalo
Osallistujat: Arja Ojala, Juha Salonen, Kirsi Nurmio
Asialista
1. Puitesopimuksen arviointipyyntö
Sovittiin, että pidetään Eeva Mäkisen kanssa sovittavana ajankohtana laatujaoston kokous,
jossa asia ja ennakkomateriaali käsitellään.
2. Vanhusneuvoston vierailu Kotosalla Senioritaloon Linnainmaalle
Päädyttiin esittämään Katri Salmelle Hannulankadun vierailuun 8.10. klo 14 ja Pistaasimantelin
vierailuun 12.10. klo 13. Ojala menee ensimmäiseen, Salonen toiseen ja esittelijäsihteeri
molempiin. Muut vanhusneuvoston jäsenet tulevat paikalle vapaaehtoispohjalta.
3. Laatujaoston lausunto sote-kuljetuksista
Todettiin, että kirjallista lausuntoa ei tarvita, koska apulaispormestari on tulossa seuraavaan
vanhusneuvoston kokoukseen. Vanhusneuvoston saama palaute ja käsitys asiasta käy ilmi
keskustelussa kokouksessa ja kirjataan myös pöytäkirjaan.

4. Vanhusneuvoston aloite maakunnallisesta vanhusasiamiehestä
Päätettiin, että esittelijäsihteeri laatii seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen aiheesta
aloitteen. Aloite viedään maakunnalliseen vanhusneuvostotilaisuuteen
käsiteltäväksi/hyväksyttäväksi.

5. Vanhusneuvoston kokous 12.9.
a. Johanna Loukaskorpi
b. Suun terveydenhuolto -alustus
c. Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset
Alustukset pidetään em. järjestyksessä.

6. Syksyn tapahtumat
a. 22.11. Maakunnallinen tilaisuus: pyydetään paikalle vanhusasiamiehen työtä
esittelemään vanhusasiamies. Selvitetään kuka olisi sopiva toinen alustaja tilaisuuteen.
Pidetään keskusteleva työpajatilaisuus.
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b. 31.10. Eläkeläisvaltuusto: budjettikokous. Tarjotaan kahvit aulassa klo 12.30 ja sen
jälkeen alustukset Kankaalta ja Suojalehdolta. Vaihtuva alustaja on tällä kertaa
joukkoliikenteeltä, Periviitaa pyydetään.
c. 21.11. Raatihuone: Tilaisuus saa toimia myös vanhusneuvoston 30vuotisjuhlatilaisuutena. Mainitaan asia puheenvuorossa.
d. Juhlaglögit joulukuussa: Päivämääräehdotuksia 11.12. ja 13.12. Hommataan paikalle
instrumentaalista joulumusiikkia ja juhlapuhe kansalliselta puhujalta. Tavoitellaan
Vappu Taipaletta, Tuulikki Pietilä kakkosvaihtoehto.
e. Muut syksyn kokousalustukset: Kätketyt äänet, ODA-hanke, Seta-alustus, Marja Jylhä?
TampereSenior, Socatel.
f. Muut asiat vuosikellosta (jaetaan kokouksessa): kehotetaan jäseniä vierailemaan
viiteryhmänsä mukaisessa valtuustoryhmässä. Ei järjestetä erillistä tilaisuutta Kotitorin
kanssa vaan selvitellään pääsisikö paikalle johonkin Kotitorin muutenkin järjestämään
tilaisuuteen. Lautakunnalle ei järjestetä luentoa, koska todennäköisesti eivät tulisi
paikalla.
7. Muut esille tulevat asiat
Hyvä ikä -messut pidetään Helsingissä 3.-4.10.2018. Pj saattaa mennä omalla kustannuksella.
Vpj menee asumisen kakkosseminaariin 7.11.2018.
8. Seuraava kokous
Päätetään myöhemmin.

