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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Maanantai 30.5.2022 klo 13.00-15.00

Paikka:

Kirjastotalo Virta, Eepe, 3.krs

Läsnä:
Lönnqvist Hans, puheenjohtaja
Kuisma Kaarina, varapuheenjohtaja
Honkaniemi Matti
Koivisto Hannele
Juvonen Heidi
Kotiranta Ilkka
Lämsä Eero
Mörö Rauno
Peura Pirkko
Rautalin Marjatta
Toikka Anneli
Veijola Mervi
Pirkko Hälli
Minna Riekkola, siht.
vieraat:
Emma Kailio
Kati Tuokkola

1. KOKOUKSEN AVAUS
-puheenjohtaja avasi kokouksen
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
-edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin
3. VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINAATTORI Emma Kailio esittäytyy ja
kertoo työstään:
-Emma on työskennellyt Nokialla parisen kuukautta. Tällä hetkellä
aloitellut yhteistyötä Nokialla vapaa-aikapalveluiden kanssa sekä
paljon yhteistä rajapintaa välimuotoisen asumisen työn kanssa.
-Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävä on uusi, joten
tehtävänkuvaa haetaan myös muiden kuntien
työskentelymalleista.
- Emma on kartoittanut vapaaehtoistyöhön soveltuvia työmuotoja
ja tiloja, mitä on mahdollista hyödyntää. Tärkeiksi työn kohteiksi
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on noussut lähitori– ja korttelitoiminnan lisääminen, uutena
vapaaehtoistyömuotona tilojen löytäminen myös
kauppakeskuksista ja sieltä ”kauppakaveritoiminnan”
aloittaminen.
-perustetaan vapaaehtoistyön ohjausryhmä, ohjausryhmään
valitaan vanhusneuvostosta:
Ilkka Kotiranta
Pirkko Peura
Rauno Mörö
Heidi Juvonen
Paljon hyviä ajatuksia käytiin läpi, liittyen vapaaehtoistyöhön,
ohjausryhmä lähtee työstämään ajatuksia Emman koolle
kutsunmana.
4. VÄLIMUOTOISEN ASUMISEN HANKKEEN KUULUMISET, Kati
Tuokkola
Hankkeen tavoitteena on tuoda raportissa esiin Nokialaisten yli
55-vuotiaiden odotuksia asumisesta. Hankkeesta on saatu
arvokasta materiaalia, jota voidaan jatkossakin hyödyntää
asumisen suunnittelussa. Hankkeen aikana on tullut
yhteydenottoja eri puolilta, kiinnostusta ikäihmisten asumista
kohtaan on riittänyt. Työskentely on ollut monipuolista ja
poikkihallinnollista.
24.5.22 järjestettiin hankkeen puitteissa yleisötilaisuus
kirjastotalo Virrassa. Osallistujia tilaisuudessa oli
viitisenkymmentä.
Loppuraporttia käytetään hankkeen kautta esille nousseiden
ikääntyvien asumistoiveiden tiedottamisessa päättäjille ja muille
toimijoille.
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5. ODOTUSAJAT IKÄIHMISTEN SOSIAALIPALVELUIHIN
Kotihoito
Tehostettu palveluasuminen
Omaishoidon tuki

7 vrk
71 vrk
19 vrk

6. PIRKOTI-hankkeen esittely
PirSOTE -hankkeen osahanke, jonka tavoitteena on olla
toimeenpanevana tekijänä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa
iäkkäiden henkilöiden palveluja tarjoamalla ympäri vuorokauden sekä
luoda yksilöllisiä, muuttuvia tarpeita huomioivia, laadukkaita, oikeaaikaisia ja turvallisia palveluja. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun.
Hankkeen etenemistä seurataan vanhusneuvostossa.
7. MUUT ASIAT
Puheenjohtajan aloite:
Bussimatkoihin jatkossa ei voi käyttää enää käteistä rahaa, vaan
matkat maksetaan erilaisilla maksuvälineillä: Bussikortti, pankkikortti,
Mobilepay. Asiaa on selvitelty ja pyydetty neuvoja myös
joukkoliikenteen asiakaspalvelusta.
-Jos haluaa lisätietoa tästä, voi ottaa yhteyttä: Joukkoliikenteen
asiakaspalvelu, 03 565 64700, joukkoliikenne@tampere.fi (Satu-Elise
Paakkonen)
-seuraavaan kokoukseen pyydetään logistiikasta edustaja mukaan
kertomaan Nokialaisten ikäihmisten mahdollisuuksista käyttää
joukkoliikenteen palveluita sekä eläkeläisten hinnoista.
Vanhusneuvosto on syksyn aikana osallistunut seuraaviin
tapahtumiin.
2.5.22 Järjestötapaaminen Setorilla
12.5.22 Hyvinvointiohjelman tilaisuus vaikuttamistoimielimille
23.5. Vanhusjärjestöjen kesäpäivien 30.6.22 suunnittelutilaisuus
24.5.22 Yleisötilaisuus ikääntyvien asumisen tilanteesta
31.5.22 Tulevaisuuden ikäohjelma-webinaari
Syksyn vanhusneuvoston kokoukset:
29.8.22
17.10.22
28.11.22
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00
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