Vanhusneuvoston uutiskirje

14.3.2016

Jos et halua jatkossa uutiskirjettä, lähetä viesti, poistan Sinut jakelulistalta.
Uutiskirjettä voi jatkolähettää.
Terveisin Outi Iharvaara
vanhusneuvoston sihteeri
Vantaan vanhusneuvoston asialistat ja pöytäkirjat ovat kaikkien vantaalaisten luettavissa 31.8.2015 alkaen Vantaan kuntatoimiston sivuilla osoitteessa: päätöksenteko/asialistat ja pöytäkirjat 2014 alkaen. (http://paatokset.vantaa.fi// esityslistat tai
pöytäkirjat/ vanhusneuvosto)

Vanhusneuvoston kokouksessa 7.3.2016 käsiteltiin seuraavia asioita
1. Konserni ja asukaspalvelujen apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistä kertoi asukaspalvelujen ikääntyneille suunnatuista palveluista.
Hänen esityksessään tuli esiin:







Sähköiset palvelut ja niiden käyttö; opetus ja tuki ikäihmisille
Vantaa- infon toiminta
Talous- ja velkaneuvonta
Asukastilat ja kohtaamispaikat
Yhteinen pöytä- hanke
Erilaiset toiminta-avustukset, avustusmäärärahat ja niiden hakeminen

Kokouksessa todettiin, että kaikki ikäihmiset eivät hallitse sähköisiä palveluja, joskin sähköisten palvelujen käyttö on lisääntynyt myös ikäihmisten keskuudessa.
Sähköisten lomakkeiden lisäksi ne on mahdollista saada myös paperiversioina.
Ikääntyneet tarvitsevat neuvontaa, ohjausta ja koulutusta sähköisten lomakkeiden
käytössä.
1. Kotihoidon päällikkö Anne Aaltio antoi tilannekatsauksen asiakasohjausyksikön nykyisestä toiminnasta:
Vuonna 2015 käynnistetty toiminta on vakiinnutettu vuoden 2016 alusta koko
Vantaan tasoiseksi. Vanhusten avopalvelujen keskitetty asiakasohjaus toimii kahdessa toimipisteessä (Myyrmäki ja Tikkurila). Asiakasohjauksen toiminnalla lisätään palvelujen kohdennettavuutta ja vaikuttavuutta.
Asiakasohjauksen työ on 1) neuvontaa ja palveluohjausta, 2) palvelutarpeiden
selvittelyä, 3) hyvinvoinnin tukemista 4) palvelujen koordinointia 5) palvelupäätösten tekemistä ja 6) verkostotyöskentelyä.
Vastuutyöntekijä on nimetty 142 asiakasohjauksen asiakkaalle 31.12.2015. Kaikilla
asiakasohjauksen asiakkailla on omatyöntekijä, joka tarkoittaa sitä työntekijää, johon asiakas voi olla yhteydessä, kun hänelle tulee jotain kysyttävää palveluista tai
hän tarvitsee jotain uusia palveluja.
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2. Kotihoidon päällikkö Anne Aaltio esitteli liikkumista tukevien palvelujen (sosiaalihuoltolaksi) että vammaisten kuljetuspalveluihin
(vammaispalvelulaki) muutoksiin liittyvää valmistelua.
Muutosesitykset ovat menossa huhtikuussa sosiaali- ja terveyslautakuntaan.
3. Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi esitteli Vantaan seurakuntien seniorityön sisältöjä ja tilastoja. Hän nosti esityksessään
esiin:
Vantaan seurakuntien seniorityössä on kolme toisiaan leikkaavaa ja täydentävää
kokonaisuutta:
1) hengellinen työ, jossa tuetaan ikäihmisten hengellisen elämää
2) yhteisöllinen työ, joka ottaa huomioon ihmisten sosiaaliset tarpeet. Luomme
mahdollisuuksia sosiaalisen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen.
3) diakoninen työ, jossa tietoisesti mennään sinne missä hätä on suurin.
Näiden sisällä on vielä vapaaehtoistyö, joka sekin on Vantaan seurakunnissa hyvin
mittavaa.
4. Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Timo Aronkytö esitteli kokouksessa Soite-uudistuksen nykytilanneetta:
Kokouksessa todettiin, että asian etenemistä seurataan vanhusneuvoston kokouksissa tarpeen ja tilanteen mukaan.

Seuraava vanhusneuvoston kokous on 16.5.2016.
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