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Jos et halua jatkossa uutiskirjettä, lähetä viesti, poistan Sinut jakelulistalta.
Uutiskirjettä voi jatkolähettää.
Terveisin Outi Iharvaara
vanhusneuvoston sihteeri 10.4.2018 asti (jatkossa sihteerinä toimii Lotta Silfverberg)

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 22.3.2018 käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
1. Yleiskaava-arkkitehti Jonna Kurittu esitteli Yleiskaavatyön valmistelua
Vantaan uuden koko kaupungin yleiskaavan laatiminen on käynnissä. Yleiskaavalla
ohjataan maankäyttöä yleispiirteisesti ja määritellään kaupungin yhteinen tavoitetila
tulevaisuuden Vantaasta. Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan tavoitteet tammikuussa
2018. Tavoitteiden pohjalta valmistellaan tällä hetkellä yleiskaavaluonnosta.
2. Vantaalla on vuoden 2018 alussa
toimintamalli.

otettu käyttöön Osallistuva

Vantaa-

Lotta Silfverberg esitteli mallia vanhusneuvoston jäsenille. Osallistuva Vantaa-mallia on
pilotoitu erilaisilla projekteilla parin vuoden ajan. Uuden mallin myötä vantaalaiset
pääsevät vaikuttamaan palvelujen suunnitteluun ja päätöksentekoon esimerkiksi
käyttäjäraatien, asukastilaisuuksien, kyselyiden ja yhteissuunnittelun kautta. Osallistuva
Vantaa-malli tukee myös vantaalaisten omaehtoista aktiivisuutta. Asukkaiden, järjestöjen ja
toimintaryhmien aktiivisuutta tuetaan avustuksilla, tiloilla, viestinnällä sekä osallistumalla
verkostoihin ja alueellisiin tapahtumiin.
Vanhusneuvosto totesi, että on tärkeä saada ikä- ihmisiä enemmän mukaan erilaisiin
tilaisuuksiin, jossa heillä on mahdollisuus vaikuttaa. Alueelliset (kahdeksan) uutiskirjeet
ovat erinomainen tapa saada tietoa oman alueen tilaisuuksista ja tapahtumista. Sähköisen
uutiskirjeen voi kuka tahansa halutessaan tilata omaan sähköpostiinsa.
3. Erityisasiantuntija Kirsi Vaten esitteli Vantaan kaupungin
palveluverkkosuunnitelman, joka on menossa lautakuntiin elokuun 2018
aikana.
Palveluverkkosuunnittelun tavoitteena on palvelutarpeiden mukaisen taloudellisesti ja
toiminnallisesti tehokkaan sekä monikäyttöisen palveluverkon kehittäminen. Laadittuun
kaupunkitasoiseen
palveluverkkosuunnitelmaan
on
koottu
keskeiset
palveluverkkolinjaukset, palvelutarpeet ja palveluverkon tavoitetila palveluittain vuosille.
Palveluverkkosuunnitelma käsitellään toukokuussa 2018 Vantaan valtuustoseminaarissa
ja lautakuntakunnissa elokuun 2018 aikana. Asukkaiden kuuleminen toteutetaan Vantaan
nettisivuilla huhtikuun aikana. Kaikki vantaalaiset voivat antaa
palautetta
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palveluverkkosuunnitelmasta nettisivuilla olevan linkin kautta. Kirjastoissa voi antaa
palautetta paperisella versiolla ja Vantaan Infoissa tablettien välityksellä.
Kokouksessa
sovittiin,
että
Vanhusneuvoston
jäsenet
perehtyvät
palveluverkkosuunnitelmaan omissa verkostoissaan. Seuraavassa vanhusneuvoston
kokouksessa laaditaan tähän yhteinen näkemys.
4. Sosterin hyvinvointiviikolle vanhusneuvosto on suunnitellut kansalaisraatia
maanantaina 14.5.2018
Projektipäällikkö Hanna Brotkin ideoi yhdessä vanhusneuvoston kanssa hyvinvointiviikolle
(14.5.2018) suunniteltua kansalaisraatia. Keskusteltiin, keitä asiantuntijoita voisi kutsua
mukaan pohtimaan raadissa esiin nousseita kysymyksiä sekä mikä olisi paras paikka
tilaisuuden järjestämiseksi. Sovittiin, että vanhusneuvoston jäsenet viestittävät suoraan
Hanna Brotkinille omia ajatuksiaan raadin järjestämisestä (hanna.brotkin@vantaa.fi).
Hannan voi olla yhteydessä myös puhelimitse (0438266817).
5. Vanhusneuvostolta on pyydetty lausunto
Vanhusneuvosto laatii lausunnon Vantaan kaupungin vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen toteutusvaihtoehtojen selvitykseen liittyen.
Lausunto menee ko. asian liitteeksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan.
6. Vanhusneuvoston seuraava kokous pidetään 19.4.2018, jossa mm. seuraavia
asioita:
• Kulttuurinen vanhustyö
• Seniori- Vamos- ohjelma – etsivän ja osallistuvan vanhustyön malli
• Omaishoito Vantaalla
• Perhehoito- ohje (joka menossa toukokuun sosiaali -ja terveyslautakuntaan)
7. Muita asioita
•
•

Vanhusneuvoston sihteeri vaihtuu, ja sihteerinä toimii 11.4.2018 lähtien
osallisuuskoordinaattori Lotta Silfverberg.
Vanhusneuvosto kutsuu kahdeksasta eläkejärjestöstä edustajat (6 + 6)
vanhusneuvoston kokouksiin 19.4.2018 alkaen puhe – ja läsnäolo- oikeudella.

