Vanhusneuvoston uutiskirje

24.5.2016

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 16.5.2016 käsiteltiin seuraavia
asioita
1. Aluekoordinaattori Neetta Eriksson esitteli Vantaan Suomi 100- ohjelmaa
Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Kuka tahansa voi hakea mukaan juhlavuoden ohjelmaan. Mukaan otetaan hankkeita, jotka liittyvät vuoden
teemoihin ja tapahtuvat vuonna 2017. Suomi 100 -hankkeen pääpaino ei ole valtiollisissa juhlissa vaan hankkeessa haetaan ja annetaan lahjoja 100-vuotiaalle
Suomelle; lupauksia, merkityksellisiä tekoja, tapahtumia ja elämyksiä. Hyväksytyt
hankkeet saavat käyttöönsä Suomi 100-tunnuksen ja pääsevät osaksi juhlavuoden
virallista ohjelmaa.
Parhaillaan etsitään kaupunkilaisia, yrityksiä ja yhdistyksiä osallistumaan merkittävän juhlavuoden rakentamiseen. Kaikki vantaalaiset ovat tervetulleita tekemään
Suomi 100 -ohjelmaa.

2. Hoiva- asumisen palvelupäällikkö Minna Lahnalampi- Lahtinen esitteli hoiva- asumisen ajankohtaisia asioita, kuten hoiva- asumisen
palveluverkkoa ja kulttuurimuutoshanketta.
Hoiva- asumisen rakennushankkeet 2016- 2018:
1) Korson vanhustenkeskus perusparannus avautuu 16.8.2016 -> Katriinan
sairaalan väistötilat 1. kerroksesta. 2. krs asukkaat ja työntekijät muuttavat Simonkodista.
2) Simonkylän vanhan puolen perusparannus/ uudiskohde? Suunnittelu on
käynnissä.
3) Hämeenkylä ARA-kohde (investorina Yrjö ja Hanna OY), mahdollinen kilpailutus tai oma toiminta. Valmis 2018, 48 paikkaa.
4) Myyrmäen uusi vanhustenkeskus valmistuu 2018- 2019
Kulttuurimuutos:
Kulttuurin muutoksen (KuMuu) tavoitteena on luoda aidosti nykyaikaista toimintatapa toiminta- ja työprosesseja muuttamalla. Muutoksen myötä hoiva ja
hoito ovat asiakaslähtöisempää, vaikuttavampaa, tehokkaampaa ja viihtyisämpää. Omahoitajan ja asukkaan laatuaikana tehdään sitä, mistä asukas nauttii
ja mitä hän haluaa tehdä. Yhteisissä hetkissä on esimerkiksi tehty hemmotteluhoitoja, letitetty hiuksia, retkeilty metsässä, käytymarkkinoilla - ja livahtivatpa jotkut omenavarkaisiinkin.
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3. Erityisasiantuntija Outi Iharvaara esitteli vanhusneuvostolle uunituoreen Vantaan
2016- 2017

ikääntyneen

väestön

hyvinvointisuunnitelman

Hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa
9.5.2016. Suunnitelma sisältää:
1)
2)
3)
4)

ikääntyneen väestö hyvinvoinnin tilan arvioinnin
tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja kehittämiseksi
eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa
kuvauksen siitä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä kunnan eri toimialojen,
julkisten tahojen, yritysten ja järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa
5) toimenpideohjelman.

4. Vanhusneuvosto osallistuu Tikkurilan maalaismarkkinoille 1.10.2016
Vantaan vanhusneuvosto osallistuu Tikkurilan maalaismarkkinoille ”Vanhusneuvosto tunnetuksi”- teemalla. Vanhusneuvoston jäsenistä tilaisuuteen osallistuu 8,
myös varajäseniä pyydetään mukaan. Alustavissa suunnitelmissa markkinoilla tarjoillaan erilaista tietoa vanhusneuvoston ja vanhuspalvelujen toiminnasta. Lisäksi
65- vuotta täyttäneille on tarjolla hernekeittoa ja pieni kahvipaketti.

5. Terveiset vanhusneuvoston Oulun vierailulta
Vanhusneuvosto teki yhdessä vanhus- ja vammaispalvelujen johtoryhmän kanssa
tutustumiskäynnin 28.4 Oulun vanhusneuvoston ja vanhuspalvelujen toimintaan.
Mukana oli viisi vanhusneuvoston jäsentä. Tutustumiskäynti tehtiin myös Intiön
hoivakotiin.

Seuraava vanhusneuvoston kokous pidetään 5.9.2016 Katriinan sairaalassa, jolloin tutustutaan myös sairaalapalvelujen toimintaan.
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