Toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi
Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä Taiteen edistämiskeskus
julistavat auki haun, jolla etsitään taiteellisen toiminnan ja luovien menetelmien
toimintamalleja. Tavoitteena on ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen ja
yksinäisyyden tunteen vähentäminen.
Haku on suunnattu taiteen ammattilaisille. Ehdotuksia toimintamalleista voivat antaa
taiteilijat, taideyhteisö, yhdistys, osuuskunta tai yritys.
Uutta avaavat ja toteuttamiskelpoisimmat ideat toteutetaan toimintaan varatuin varoin.
Kokonaissumma on 90.000 euroa (yhdeksänkymmentätuhatta), jolla toteutetaan yksi
tai useampi hanke. Rahoitus kattaa hankkeen/projektin kokonaisuudessaan, muuta
rahoitusta ei vaadita, mutta hankkeeseen saa hankkia/olla muutakin rahoitusta. Muu
rahoitus tulee ilmoittaa hakulomakkeessa kohdassa: Kustannusarvio > tulokohde - tulot.
Hakemuksia käsittelee asiantuntijaraati, jossa on Tampereen kaupungin kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä Taiteen edistämiskeskuksen
edustajat. Tarvittaessa raatiin kutsutaan muita asiantuntijoita. Raati pidättää itsellään
mahdollisuuden neuvotella hankkeiden osa-toteutuksesta tai jatkokehittämisestä,
jolloin käsittelystä tulee kaksivaiheinen.
Toteutettaviin hankkeisiin sovelletaan kaupungin yleisiä hankintasäädännön periaatteita.
Hankekilpailussa ei ole kysymys kilpailutuksesta vaan kyseessä on haku erilaisten
ratkaisujen ja toimintamallien löytämiseksi.

Kriteerit
• Ehdotus voi olla esimerkiksi taideprojekti, teos tai teoskokonaisuus,
toimintamalli, prototyyppi tai sähköinen palvelu.
• Sisällön tulee tapahtua tai olla suunnattu ikäihmiselle
ja/tai hänen lähiyhteisölleen ja/tai omaisilleen.

• Lähiyhteisö voi olla asumispalvelujen tai kotihoidon henkilökunta, sairaala- ja
kuntoutuspalvelujen henkilökunta, ikääntyneen omaishoitaja tai omahoitaja.

• Keskiössä tulee kuitenkin olla ikäihmisen elämäntilanne, yksinäisyyden tunteen
vähentäminen tai ennaltaehkäisy sekä taiteellinen toiminta.

• Eduksi katsotaan ehdotuksen muunneltavuus (esimerkiksi lähiympäristö voi muuttua
ikäihmisen siirtyessä kuntoutuksesta kotihoitoon) sekä projektin toteuttamiskelpoisuus
ja toteuttajien tahtotila toimia edellä mainituissa yhteisöissä.

Rahoittaja
Hankkeet rahoittaa Tampereen kaupungin virkistysrahasto, jota hallinnoi Tampereen
kaupungin konsernihallinto. Rahastoa koordinoi ja käyttää kaupungin kotihoito- ja
asumispalvelut, sairaala- ja kuntoutuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.
Virkistysrahaston tehtävänä on tuottaa tamperelaisille ikäihmisille viihdytys ja
virkistystoimintaa.

Rahoituksen maksu
Kuhunkin toteutettavaan hankkeeseen myönnetty rahoitus pitää sisällään kaikki
kustannukset kuten työnantajamaksut.
Hankkeista laaditaan toimeksiantosopimus Tampereen kaupungin ja hankkeen
toteuttajan välille. Sopimuksella ei synnyt työsuhdetta Tampereen kaupungin ja
toteuttajan kanssa. Rahoitus maksetaan toteutuneen mukaan laskua vastaan erikseen
sovittavan aikataulun mukaisesti tai muulla tavoin sopimuskumppanin kanssa erikseen
niin sovittaessa.

Hankkeen toteutus ja raportointi
Kunkin toteutettavan hankkeen tarkempi ajankohta ja aikataulu sovitaan toimijoiden
kanssa sen jälkeen kun päätös toteutuksesta on tehty. Toiminnan seurantaa ja
raportointia on suunniteltu toteutettavan sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Facebooksivuston avulla. Lisäksi toimija laatii kirjallisen lyhyehkön loppuraportin.
Toimeksiantosopimukseen sovitaan kirjallisesti osapuolten oikeudet toimeksiannon
tuloksiin (kuten oikeudet käyttöön, muokkaamiseen/monistamiseen, julkaisuihin,
aineistoon, tuotoksen tarjoamisesta kolmannelle osapuolelle jne.) Yleinen käytäntö on,
että kaupunki saa rajoittamattomat oikeudet toimeksiannon tuloksiin, lisäksi kaupungilla
on oikeus muokata ja luovuttaa toimeksiannon tuloksia edelleen, ellei muuta ole
kirjallisesti sovittu hankkeen toimeksiantosopimuksessa.

Hakuohjeet
Haku aukeaa 1.3.2016 ja päättyy 1.4.2016. Viimeisen päivän (1.4.2016) postileima riittää.
Määräajan jälkeen saapuneet hakemukset suljetaan pois valintaprosessista. Projektin
aloitus on elokuussa 2016 ja se on saatettava päätökseen vuoden 2017 aikana.
TÄYTETYT HAKEMUSLOMAKKEET TULEE TOIMITTAA OSOITTEESEEN:

Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuotantoalue
Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE
Väinö Linnan aukio 15
33100 Tampere
Kuoreen: IDEAKILPAILU
LISÄTIETOJA:

Jaana Ylänen
suunnittelija, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
jaana.ylanen@tampere.fi

Taustaa
Noin kolmannes iäkkäistä ihmisistä kärsii yksinäisyydestä. Tunne voi ilmetä
alavireisyytenä ja masentuneisuutena sekä suruna ja ahdistuksena. Esimerkiksi leskeys,
yksin asuminen ja muutto palvelutaloon voivat aiheuttaa yksinäisyyttä. Yksinäisyyttä
voi tuntea yhteisön jäsenenäkin. Yksinäisyyden tiedetään olevan kielteisesti yhteydessä
hyvinvointiin, toimintakykyyn ja terveyteen. Yksinäisyyttä voidaan lievittää läheisyydellä ja
kohtaamisella. (Lähde: Vanhustyön Keskusliitto)
Kulttuurin hyvinvointivaikutukset on tunnustettu ja todennettu monin tutkimuksin. Luovia
menetelmiä on käytetty menestyksellisesti erilaisissa ikäihmisten hyvinvointiin liittyvissä
hankkeissa.
Tämän ideakilpailun /-haun takana on tarve löytää uusia, rohkeitakin ratkaisuja
kulttuuristen, luovien menetelmien käyttämiseksi ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi
ja yksinäisyyden tunteen vähentämiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi. Tavoitteena on
löytää toimintamalleja, jotka voivat jäädä pysyvämmiksi käytännöiksi ja/tai laajentua myös
muille asiakkuuksille.
Seuraavassa on lyhyet kuvaukset toimintaympäristöistä ja asiakkuuksista, joille toiminta
kohdennetaan. Hakemuksen sisältö voidaan kohdentaa johonkin näistä asiakasryhmistä
tai toiminta/palvelu voi soveltua kaikille asiakkuuksille.

Hankkeen asiakkuuksia
Kotihoidon- ja asumispalvelujen asiakkaat
Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen asiakkaat

Kotihoito lyhyesti:
Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan asiakkaan kotona selviytymisen kannalta riittäviä kotiin
järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja kuten apua, tukea, hoivaa ja hoitoa, sekä ohjausta
päivittäisistä perustoiminnoista suoriutumisessa tarvittaessa ympärivuorokautisesti.
Kotihoidossa tehdään työtä kuntouttavalla työotteella, mikä tarkoittaa asiakkaan
aktivoimista mukaan päivittäisten toimintojen hoitamiseen asiakkaan voimavarojen
mukaisesti. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon
tukipalvelut.
Asiakkaan palvelutarpeen arviointi perustuu asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaiseen
arviointiin. Asiakkaan toimintakyvyn lisäksi palvelujen myöntämiseen vaikuttavat
sosiaalinen verkosto, omaisten ja läheisten osallistumismahdollisuudet, asuntoolosuhteet sekä mahdolliset omarahoitteiset palvelut.
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Asumispalvelut lyhyesti:
Palvelutaloon tai ryhmäkotiin muuton tavoitteena on jatkaa toimintakykyään
menettäneen henkilön mahdollisuuksia asua ja saada tarvitsemansa palvelut uudessa
kodissaan ja siten ehkäistä pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta.
Hakeutuminen pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi silloin
kun vanhuksen toimintakyky on laskenut niin paljon, että kotona asuminen ei onnistu
runsaidenkaan kotiin annettavien palvelujen ja apujen turvin.

Sairaalapalvelut lyhyesti:
Sairaalahoitoon joudutaan akuutin sairauden hoidon tai toimintakyvyn huononemisen
selvittämisen vuoksi. Ensisijainen tavoite on kuntoutua kotiin, mikäli kotona selviytyminen
ei onnistu runsaiden apujenkaan turvin, tehdään hakemus ympärivuorokautiseen
hoitoon.

Kuntoutuspalvelut lyhyesti:
Lääkinnällisellä kuntoutuksella tuetaan vajaakuntoisia selviytymään mahdollisimman
itsenäisesti ja pitkään kotona. Yhdessä kuntoutujan kanssa laaditaan
kuntoutussuunnitelma. Lääkinnällisenä kuntoutuksena annetaan fysio-, puhe- ja
toimintaterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta sekä laitoskuntoutusjaksoja.
Lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto huolehtii asiakkaalle kuntoutussuunnitelmassa
suositeltujen apuvälineiden hankinnasta. Palvelut tarjotaan maksusitoumuksin.
Maksusitoumuksen saamiseksi asiakas tarvitsee lääkärin lähetteen asianmukaisin liittein,
esim. erityistyöntekijän lausunto.
Kotiutustiimi osana kuntoutusta
Kotiutustiimi auttaa asiakasta palaamaan sairaalasta kotiin. Kotoutustiimin
työntekijät varmistavat potilaan sujuvan kotiutuksen. Kotikäyntejä tehdään potilaan
sairaanhoidollisen ja toimintakyvyn tarpeen mukaan. Kotiutustiimi on moniammatillinen
asiantuntijayksikkö, johon kuuluu sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, lähihoitaja,
kuntoutuksenohjaaja ja toimintaterapeutti.
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Hakemus
ideasta toimintamalliksi
Hakijan tiedot
HAKIJAYHTEISÖ
Yhteisön virallinen nimi (rekisteröity nimi)			

Y-tunnus

Mikäli kyseessä on rekisteröimätön yhteisö, työryhmän kokoonpano (henkilön/henkilöiden nimi/nimet)

VASTUUHENKILÖ
Vastuuhenkilön suku- ja etunimet

Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka

Puhelinnumero, Sähköposti

VAKUUTUSTIEDOT JA ENNAKKOPERINTÄREKISTERI
YEL vakuutusyhtiö ja -numero

Ennakkoperintärekisteriin
kuuluminen

RAHASTONHOITAJA
Nimi ja yhteystiedot

Pankki ja IBAN

BIC
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Kustannusarvio
MENOKOHDE

MENOT €

TULOKOHDE

TULOT €

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Päiväys | Allekirjoitus/Nimenkirjoittajat | Nimenselvennös

Hankkeen esittely / toimintasuunnitelma (MAX. 3 KPL A4)
TOIMIJOIDEN ESITTELY

• Toiminnan toteuttajan/toteuttajien ansioluettelo
• Asiantuntemus (katsotaan eduksi)

• Toiminnan toteuttajan kokemus ikäihmisten palveluista/kulttuurisesta vanhustyöstä,
vähintään yhdestä hankkeesta viimeiseltä kolmelta vuodelta
(selvitys kokemuksesta, max. 3 kpl A4)

• Toiminnan toteuttajan kokemus taiteen kentällä toimimisesta vähintään yhdestä hankkeesta
viimeiseltä kolmelta vuodelta (selvitys hankkeesta, max. 3 kpl A4)
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