Vuosikertomus 2019
Teema
Yleinen ja luokittelematon
vaikuttaminen

Tampereen vanhusneuvosto
Kategoria
Kokoustoiminta

Toimenpide
8 kokousta.

Arviointi
7 kokousta pidetty. Marraskuussa ei pidetty.

Kokoustoiminta

Laatujaoston 10 kokousta
Huomiointi: jäsenet ja vierailukohteet.

8 kokousta pidetty.
Ei merkkipäiviä. Vierailuja: Pioni 19.2, Nekalan palvelukeskus
20.2., Treen seudun omaiset 28.2., Peltolammin srk 3.4.,
Hopealahden senioritalo 8.5., Härmälän srk 2,10.
Esimies ja pj arvioivat työn laatua.
Oli yhteisiä kokouksia.
Ei toteutunut.

Yhteistyö hallinnon kanssa
Yhteistyö neuvostojen
kanssa/kokoustoiminta
Yhteistyö poliittisten
luottamuselinten kanssa
Yhteistyö poliittisten
luottamuselinten kanssa
Yhteistyö poliittisten
luottamuselinten kanssa
Yhteistyö poliittisten
luottamuselinten kanssa

Kaupungin talousarviotyöhön
vaikuttaminen
V. 2019 teema: Ikäystävällisyys

Ikäihmisten nettivalmiuksien
parantaminen

Ikäihmisten nettivalmiuksien
parantaminen

Yhteistyö poliittisten
luottamuselinten kanssa
Yhteistyö hankkeen kanssa
Yhteistyö poliittisten
luottamuselinten kanssa
Yhteistyö neuvostojen kanssa
Yhteistyö TampereSeniorin
kanssa
Yhteistyö TampereSeniorin
kanssa
Kokoustoiminta
Yhteistyö TampereSeniorin
kanssa
Yhteistyö TampereSeniorin
kanssa
Yhteistyö TampereSeniorin
kanssa
Yhteistyö neuvostojen kanssa

Vanhusneuvoston valtuustoryhmien viiteryhmistä valitaan
valtuustoryhmävastaava, joka käy jonkin yhteisesti sovitun
asian tiimoilta valtuustoryhmänsä kokouksessa.
Laatujaosto tapaa pormestaria edustusaloitteen suhteen

Ei toteutunut. Siirtyi vuoteen 2020.

Yleisötilaisuus taloudellisesta edunvalvonnasta
Tapaaminen kunkin apulaispormestarin kanssa erikseen

Toteutui 21.5.
Työjaosto tapasi Aleksi Jäntin 25.10.

Neuvostojen koulutuspäivä
Syysseminaari Elämänlaatua vanhuuteen: suuret ikäluokat
suunnittelevat tulevia palveluitaan
Innostu digistä -messut Metso, mm. Yle ja Vanhustyön
keskusliitto

Toteutui 5.9.
Vanhene hyvillä mielin toteutui 12.12. Paljon osallistujia.

Alustus koulutoimelta sukupolvityöstä
Kaatumisen estokampanja Lähitoreilla, kauppakeskusten kisa,
liukuesteet
Ikäystävällisen kaupungin suunnitelma/ohjelma osallistamalla
alueverkostoja, toriraateja.
Osallistutaan Kotitorin tunnettuuden parantamistyöhön

Ei toteutunut, koska ei relevantti.
TampereSeniori tehnyt yksin.

Sähköisten palvelujen arviointiraati

Ei tarvinnut, asia ratkesi.

Toteutui 18.11.2019

Esittelijäsihteeri mukana, esiteltiin vanhusneuvostolle.
Esittelijäsihteeri mukana.Kotitori-juhlaseminaarissa 9.9. jäseniä
paikalla.
Ei tehtävänantoja. Markkinoitava v. 2020.

Yhteistyö TampereSeniorin
Tavoitellaan kaupungille digikoulutus- ja siirtymäsuunnitelmaa Ei toteutunut, koska ei innostanut ketään.
kanssa
Kaupallinen yhteistyö, yhteistyö Yhteistyö pankkien kanssa verkkopankkikoulutuksen
Useat pankit järjestivät tilaisuuksia Lähitoreilla.
TampereSeniorin kanssa
järjestämiseksi Lähitoreilla
Viestintä

Kulttuuri ja liikunta

Vakituinen esittelijäsihteeri: 75 %
Eri neuvostojen sihteerien säännölliset tapaamiset
Maahanmuuttajaneuvoston edustaja yms. kokoukseen
alustamaan: yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen
Vanhusneuvoston edustaja lauta- ja johtokuntien kokouksissa Vastaus saatiin, lautakunnilla oikeus pyytää.
kun aihe vaatii
Vanhusneuvoston vastuuhenkilö seuraa lautakuntansa asioita. Kokousraportointi toteutui varsinkin sote-lautakunnan osalta.
Vanhusneuvoston esityslistoissa on joka kerta pykälä tätä
varten.
Vanhusneuvoston vastuuhenkilö seuraa elinvoimalautakuntaa Seurattu.

Yhteistyö TampereSeniorin
kanssa
Kokoustoiminta

Kaupungin sähköisen ja muun viestinnän selkeys/ selkeä
virkakieli. Käyttäjäraadin palveluksia tarjotaan.
Vanhusneuvoston esittelijäsihteeri mukana ikin sivujen
kehittämistyöryhmässä, vanhusneuvoston edustajia
työpajassa.
Vanhusneuvostosta on jäsen Laiteraadissa.
Potkukelkkakisa Näsijärven jäälle, yhteistyö TampereSenior

Ei tehtävänantoja. Pitäisikö yhdistää toiseen raatiin v. 2020?

Eläkeläisvaltuuston syyskokous kulttuuriteemalla
Aloite siitä että kaupunki hankkii Filharmonian konsertteihin
lippuja luotsitoimintaa varten

Toteutui 4.11.
Ei toteutunut aloitteena, vietiin muuten eteenpäin. Aloite v.
2020.

Työpajassa 17.9. jäseniä paikalla.

Oli paikalla.
Ei toteutunut, ei realistinen (mistä potkukelkat??)
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Vuosikertomus 2019
Teema
Ikäihmisten sosiaali- ja
terveyspalveluiden laadun valvonta

Tampereen vanhusneuvosto
Kategoria

Kokoustoiminta

Ikäihmisten sosiaali- ja
terveyspalveluiden laadun valvonta

Kaupunkiympäristön esteettömyys

Kaupunkiympäristön esteettömyys

Kokoustoiminta

Toimenpide
Ikäihmisten palveluja hoitavan lautakunnan tiedoksiannot
vanhusneuvostolle
Terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden laadun ja
saatavuuden seuranta: aloitteet ja selvityspyynnöt.

Vanhusasiamiesten läsnäolo kokouksissa. Raportointi.
Vastuuhenkilö seuraa ikääntyneiden köyhyyteen ja
syrjäytymisuhkiin liittyviä asioita
Vastuuhenkilö seuraa sosiaali- ja terveyslautakunnan
ikääntyneisiin liittyviä asioita
Sotiemme veteraanien kokousalustukset

Arviointi
Toteutui.
Selvityspyyntö Tipotien ja Koilliskeskuksen ajanvarauksesta,
sote-kuljetuspalveluista, Kaaos-klinikan toimintaedellytyksistä,
hyvinvointiavustajien puutteesta kotihoidossa, Toisen
vanhusasiamiehen tehtävää ei saa lopettaa
Vanhusasiamies paikalla 5/7 kokouksessa
Kokousraportointi toteutui.
Kokousraportointi toteutui.
Ei toteutunut, siirtyy v. 2020.

Vanhusneuvoston vastuuhenkilö seuraa veteraanien asioita
Vanhusneuvoston pj ja esittelijäsihteeri paikalla
veteraaniasioiden neuvottelukunnan kokouksissa
Yhteistyö poliittisten
Yliopistotasoinen luento lautakunnalle ja vanhusneuvostolle
luottamuselinten kanssa
ennaltaehkäisevän toiminnan säästövaikutuksista
Kokoustoiminta
Alustus taloudellisesta turvallisuudesta, kokoustiedote
aiheesta
Kokoustoiminta
Vertaiskoulutus kaltoinkohtelusta
Kokoustoiminta
Alustus taksipalveluista
Kokoustoiminta
Alustus kauppapalveluista
Kokoustoiminta
Alustus köyhyysohjelmasta
Kokoustoiminta
Ikäihmisten palveluiden asiakastyytyväisyyskysely annetaan
tiedoksi.
Yhteistyö kaupunkisuunnittelun Päiväkahvitilaisuudet ja kaavakävelyt: Hervanta, Hiedanranta
kanssa
ja Lentävänniemi.
Yhteistyö kaupunkisuunnittelun Penkkien kartoituksen edistäminen
kanssa
Yhteistyö kaupunkisuunnittelun Esteetön uimaranta
kanssa
Yhteistyö kaupunkisuunnittelun Lausunnot, aloitteet ja selvityspyynnöt.
kanssa
Yhteistyö kaupunkisuunnittelun Vanhusneuvoston vastuuhenkilö seuraa
kanssa
yhdyskuntalautakunnan asioita
Yhteistyö asuntotoimen kanssa Kimppakämppien edistäminen

Seurasi.
Olivat paikalla.

Yhteistyö asuntotoimen kanssa Seminaarisarja.

Seminaari toteutui 10.10.

Järjestöyhteistyö
Tutustuminen Kaukajärven Sininauha-asumiseen
Yhteistyö asuntotoimen kanssa Asumisen yhteisöllisyyden lisääminen, mm. mukana olo
Käräjätörmän kehittämisessä.
Yhteistyö asuntotoimen kanssa Vanhusneuvoston vastuuhenkilö seuraa asumisen
yhteisöllisyyteen liittyviä asioita
Yhteistyö asuntotoimen kanssa Vanhusneuvoston jäsen ja esittelijäsihteeri jäseninä
erityisryhmien asumisen työryhmässä.
Kokoustoiminta
Esteettömyysasiamiehen raportointi, kokousalustus.
Yhteistyö neuvostojen kanssa Yhteistyö vammaisneuvoston kanssa: yhteiset lausunnot,
yhteiset tilaisuudet
Yhteistyö joukkoliikenteen
Tilaisuudet. Mm. ratikan pysäkkiympäristöjen kehittäminen,
kanssa
vaunusuunnittelu ja rakentamisen vaikutukset.
Yhteistyö joukkoliikenteen
Lausunnot
kanssa
Yhteistyö joukkoliikenteen
Vastuuhenkilö seuraa liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenteen
kanssa
tilannetta
Yhteistyö joukkoliikenteen
Vastuuhenkilö osallistuu raitioliikenteeseen liittyviin
kanssa
tilaisuuksiin

Ei toteutunut.
Oltiin mukana.

Ei toteutunut. Siirtyi vuoteen 2020, mutta terveyspainotteisena.
Ei toteutunut. Tilaisuus v. 2020.
Ei toteutunut. Tilaisuus v. 2020.
Ei toteutunut.
Ei toteutunut.
Toteutui.
Ei toteutunut.
Kaavakävely Hiedanranta 27.5., Käräjätörmä 14.8., Kaleva
28.8., Hervanta 11.9.
Tehtiin aloite.
Ei edistynyt.
Annettiin lausunto ratikan Hatanpään reitistä; aloite penkkien
kartoittamisesta.
Seurasi. Portaankorva osallistui tilaisuuksiin.
Ei edistynyt, koska ei innostanut.

Seurasi.
Toteutui.
Kertoi useaan otteeseen yhdenvertaisuussuunnitelmasta.
Oli yhteistyötä, mm. kävely Arboretumissa 6.6; yhteinen
koulutustilaisuus 5.9.
Portaankorva osallistui tilaisuuksiin.
Ratikan linjauslausunto.
Seurasi.
Portaankorva osallistui tilaisuuksiin.
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Vuosikertomus 2019
Teema
Vanhusneuvostotyön edistäminen

Tampereen vanhusneuvosto
Kategoria
Seutuyhteistyö
Seutuyhteistyö
Seutuyhteistyö
Seutuyhteistyö/kansallinen
yhteistyö
Kansallinen yhteistyö

Arviointi
Ei toteutunut. Siirtyi v. 2020.
Oli läsnä kokouksissa.
Toteutuminen
Ei toteutunut, koska ei ilmennyt akuuttia aihetta.

Järjestöyhteistyö

Toimenpide
Maakunnallinen vanhusneuvostotilaisuus
Oriveden edustaja vanhusneuvoston jäsenenä
Oriveden vanhusneuvoston vierailu
Laatujaoston Pirkanmaan kansanedustajien tapaaminen
maakunnalliseen vanhusneuvostoon liittyen
Vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin
koulutuksiin
Operatiivisten Kuusikko-tapaamisten (työvaliokunnat)
jatkuminen.
Vieraanvaraisuuteen valmistautuminen: Turun
vanhusneuvoston vierailu
Mukana Elonpolkuja-tapahtumissa.

Järjestöyhteistyö
Järjestöyhteistyö

Vanhusneuvoston vastuuhenkilö seuraa järjestöjen asioita
Yhteistyön virittäminen Järjestöedustamon kanssa

Kokousraportointi.
Toteutuminen

Järjestöyhteistyö

Eläkeläisvaltuuston teemakokous ikäystävällisyydestä
Glögitilaisuus.
Palautetilaisuus yhdessä vanhusasiamiesten kanssa
(turvallinen ikääntyminen)
Vanhusneuvoston esitteleminen yhdistyksissä

Toteutui 16.4.
Ei toteutunut. Glögi tarjottiin 12.12. seminaarissa.
Toteutui aiheena edunvalvonta 21.5.

Kansallinen yhteistyö
Kansallinen yhteistyö
Ikäihmisten osallisuuden
lisääminen/vanhusneuvoston
tunnetuksi tekeminen
Ikäihmisten osallisuuden
lisääminen/vanhusneuvoston
tunnetuksi tekeminen

Järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyö
Järjestöyhteistyö
Järjestöyhteistyö
Viestintä
Viestintä

Viestintä
Viestintä
Viestintä
Viestintä
Viestintä
Viestintä
Viestintä

Viestintä, yhteistyössä
TampereSeniorin kanssa
Viestintä

Vpj osallistui vanhusneuvostopäiville.
Ei toteutunut. Tapahtuu Treella v. 2020.
Toteutui 6.2.
Toteutuminen, kiinnostuneiden määrä.

Pioni 19.2, Nekalan palvelukeskus 20.2., Treen seudun
omaiset 28.2., Peltolammin srk 3.4., Hopealahden senioritalo
8.5., Härmälän srk 2,10.
Eläkeläisvaltuuston uusien jäsenten etsiminen.
Ei löytynyt uusia jäseniä.
Esittelijäsihteeri mukana kansalaistoiminnan kehittämisessä ja Toteutui.
avustustoiminnan kehittämisessä.
Vanhusneuvoston tiedote ikäihmisten järjestötalosta.
Toteutui syyskuussa.
Vanhusneuvoston vastuuhenkilö seuraa vanhusneuvoston
Seurasi ja raportoi.
esiintymistä mediassa
Esitteen laajempi jakelu toimipaikkoihin (esim. Tipotie,
Ei toteutunut.
Hatanpään sairaala) ja tilaisuuksissa. Maininta uutiskirjeen
tilausmahdollisuudesta.
Powerpoint-esityksen ajan tasalla pitäminen ja käyttäminen.
On ajan tasalla.
Käyntikortit niille jotka tarvitsevat.
Työjaostolle annettu.
Lähitoreilla oma aloitelaatikko.
Ei ole tullut palautetta. Terävöitettävä v. 2020.
Tilaisuuksien artikkelit. Valokuvien käyttö: nettikuvista
Ei toteutunut, ei jatkoon.
kertominen.
Tiedotteet yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa.
Tiedotteita 5.
Uutiskirje (myös kirje)
n. 500.
Palautekampanja: e-kyselyjä ja aloitelaatikkojen yhteyteen
Ei toteutunut. Siirtyi v. 2020.
teemakyselyjä, joilla innostetaan jättämään vanhusneuvostolle
palautetta.
Myönteisen ikäihmiskäsityksen lisääminen, tamperelaisten
Tehty.
ikäihmisten imagon parantaminen viestinnällä.
Nettisivujen kehittäminen.
Kävijämäärä vakaa.
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