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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 Vantaan
kaupungin internet- sivuilta: päätöksenteko/asialistat ja pöytäkirjat 2014 alkaen.
(http://paatokset.vantaa.fi// esityslistat tai pöytäkirjat/ vanhusneuvosto)

Vanhusneuvoston vuoden ensimmäisessä kokous pidettiin 18.1.2018, jossa
käsiteltiin mm. alla olevia asioita:
1. Erityisasiantuntija Heini Koskensalo- Kleemola esitteli kokouksessa Vantaan
kaupungin hyvinvointiohjelmaa.
Vantaalla ollaan uudistamassa hyvinvointiohjelmatyötä osana kaupunkitasoista ohjelmatyön
kehittämistä.
Työn tavoitteena on päällekkäisyyksien poisto, ohjelmien määrän
vähentäminen, resurssien tehokkaampi käyttö ja selkeä, strategiasta nouseva tavoitteisto.
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2018- 2022 tulee olemaan osa
hyvinvointiohjelmantyön kokonaisuutta. Hyvinvointisuunnitelmaa työstämään on nimetty
suunnitteluryhmä, jossa on edustus kaikilta Vantaan kaupungin toimialoilta,
vanhusneuvostosta ja seurakunnasta. Työryhmä on syksyn aikana kokoontunut kolme
kertaa, joista viimeinen oli työpajatyöskentelyä kahdessa vaihtoehtoisessa työpajassa.
Hyvinvointiohjelma on menossa kaupungin hyvinvointityöryhmän käsittelyyn 8.2.2018. Se
viedään myös kaikkien toimialojen johtoryhmiin ja lautakuntiin.
Asiasta käytiin v ilkasta keskustelua. Vanhusneuvosto nosti esiin järjestöjen kanssa tehtävän
yhteistyön tärkeyden, jonka toivottiin näkyvän suunnitelmassa. Myös veteraanien tarpeet
tulee huomioida suunnitelmassa.
2. Vantaan vanhusneuvoston toimintakertomus 2017 ja toimintasuunnitelma 2018
hyväksyttiin kokouksessa. Kummatkin ovat nähtävillä Vantaan kaupungin
internetisivuilla, johon linkki alla:

http://www.vantaa.fi/vanhusneuvosto
3. Suunnittelija Leea Halmen esitteli Vantaan kaupungin uudet järjestöjen yleiset
avustusperiaatteet.
Kaupunginhallitus uudisti avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita.
Periaatteita sovelletaan järjestöjen ja muiden yhteisöjen liikunta-, kulttuuri- ja
nuorisotoiminnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, kansalaistoiminnan avustuksissa
sekä yksityishenkilöiden apurahoissa.
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Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Vantaan kaupungin arvojen mukaista ja
edistää tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa.
Avustettavan toiminnan tulee perustua kestävän kehityksen sekä tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden edistämisen periaatteisiin.
Avustuksia ei myönnetä toimintaan, jonka tarkoitus edistää uskonnollisen sanoman
leviämistä tai tehdä uskonnollista työtä eikä palveluihin, jotka ovat kaupungin
ostopalvelusopimuksen piirissä. Avustuspäätösten yhteydessä tulee tuoda näkyviin hakijan
saama tila- ja-tai vuokratuki. Avustuslajikohtaiset perusteet käsitellään asianomaisissa
toimielimissä
4. Seuraava vanhusneuvoston kokous on 22.2.2018

