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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 kokouksessa 22.2.2018 käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
1. Vammaisneuvoston puheenjohtaja Kari Ali- Yrkkö ja vammaisneuvoston sihteeri
Lisa Sipilä esittelivät Vantaan vammaisneuvoston ja neuvoston jäsenistä
koostuvan rakennusryhmän toimintaa.
Vantaan vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden,
heidän
omaistensa
ja
vammaisjärjestöjen
yhteistyöja
edunvalvontaelin.
Vammaisneuvostossa on 14 (7+7) eri vammaisjärjestön edustajaa sekä neljä kaupungin eri
toimialojen edustajaa sekä seurakunnan edustaja. Puheenjohtajana toimii järjestöedustaja
ja varapuheenjohtaja toimii Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja,
kokouksen sihteerinä toimii vammaisasiain koordinaattori.
Neuvoston jäsenistä koostuva rakennusryhmä antaa lausunnot julkisten kohteiden
esteettömyydestä. Lausuntoja on annettu n.20 vuodessa. Lisäksi osallistutaan
liikennetyöryhmän kokouksiin ja annetaan esteettömyyslausuntoja valituskohteista.
Esteettömyyspalkintoja on myönnetty hyvin toimivista julkisista kohteista kuten Tikkurilan
uusi posti, Toteemi ja Olotila.
Kokouksessa sovittiin, että vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteistyö otetaan seuraavan
vanhusneuvoston kokouksen aiheeksi.
2. Erityisliikunnan suunnittelija Anne Pakarinen esitteli Vantaan liikuntapalveluja
senioreille.
Vanhusneuvosto totesi, että Vantaan kaupungilla on runsaasti liikuntapalvelujen tarjontaa
senioreille. Näistä mainittakoon mm. maksuton Sporttikortti 70 vuotta täyttäneille, liikuntaapteekin tarjoama liikuntaneuvontapalvelut, seniorikuntosalit ja ulkokuntoilulaitteet.
3. Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden riittävyys ja laatu vuonna 2017
- raportti esitellään maaliskuussa sosiaali - ja terveyslautakunnalle.
Kotona asumisen tuen palvelupäällikkö Päivi Keskinen esitteli sosiaali- ja
terveyslautakuntaan menossa olevan raportin keskeiset asiat, ja erityisasumisen
asumispalvelujen päällikkö Tuomas Huilla esitteli Vantaan kaupungin Hoiva -asumisen
palvelujen (eriyisasuminen) ympärivuorokautisen vanhusten hoivan valvontaraportin
vuodelta 2017. Esityksen jälkeen vanhusneuvosto totesi, että vaikka moni asia on Vantaalla
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erinomaisella mallilla, tulee jatkossa lisätä erityisesti ikäihmisten
vähentämiseen sekä henkilökunnan työssä jaksamiseen tähtääviä toimia.

yksinäisyyden

4. Vanhusneuvoston puheenjohtaja esitti, että vanhusneuvosto esittää
kaupunginhallitukselle Ikääntyneiden hyvinvointikoordinaattorin toimen
perustamista.
Vanhusneuvosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen
5. Kaupunginhallitus on esittänyt kokouksessaan 11.9.2017, että vanhusneuvosto
kutsuu puhe- ja läsnäolo-oikeudella asiantuntijajäseniksi kuuden
eläkeläisjärjestöjen nimeämät edustajat ja varaedustajat
Vanhusneuvosto päätti olla kutsumatta eläkejärjestöjen edustajia kokouksiinsa äänin 10/2.
6. Vanhusneuvoston seuraava kokous pidetään 22.3.2018, joitta mm. seuraavia
asioita:
•
•
•
•
•

Vantaan palveluverkkosuunnitelma
Osallistuva Vantaa- malli
Vantaan yleiskaava
Vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteistyö
Vanhusneuvoston osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointiviikon
asiakasraadin/kansalaisraadin toteuttamiseen.

