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Litterointimerkinnät 

R. VILJANEN: Tervetuloa tämän viikon Vantaan mediainfoon. Teemana tänään on 
koronatilanteen lisäksi rajoitusten purkaminen sekä Vantaan kesän tapahtumat. 
Eiköhän lähdetä liikkeelle, koska nyt näyttää - vaikka tänään ei aurinko paista, niin 
kuitenkin tulevat viikot näyttää aiempaa valoisimmilta. 

Vantaan koronatilanne on parempi kuin ennustettu. Vantaa on tehnyt säännöllistä 
skenaariotyötä yhteistyössä THL:n kanssa, ja kun teimme viimeksi tämän 
näkymäennusteen muutama kuukausi sitten, niin se näytti kyllä huonompia lukuja, 
mitä tähän mennessä täällä on. Näyttääkin, että virus paitsi reagoi hyvin 
voimakkaasti, elikkä se nousee eksponentiaalisesti, mutta kun se lähtee 
laskemaan, niin se myös laskee eksponentiaalisesti. Ja tätä ilmiötä nyt näemme 
täällä Vantaallakin. No tähän on varmasti vaikuttanut se, että ihmiset ovat 
noudattaneet hyvin ohjeita. Lämmin kiitos vantaalaisilta ottamisesta todesta tämän 
tilanteen. Jäljityksissä ollaan onnistuttu, testaukset ovat toimineet hyvin, ja 
rajoitukset on asetettu oikealla tavalla. Myöskin se, että me olemme saaneet 
järjestöjä mukaan ja monikielistä ohjeistusta, sitä annettiin enemmän, nämä kaikki 
ovat varmasti vaikuttaneet siihen, että tilanne on tänä päivänä kolmasosa siitä, 
mitä se oli pahimmillaan. Rokotukset myöskin rullaavat hyvin onnistuneella tavalla 
ja palaan niihin vähän vielä myöhemmin. Tämän hetken ennuste onkin se, että 
korona-aalto on mahdollisesti Vantaalla ohi heinäkuussa, et silloin olemme jo 
saaneet sellaisen suojan, että voimme elää aika turvallisin mielin. Mutta korostan 
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kuitenkin sitä, että vaikka tilanne on parantunut, on kuitenkin syytä noudattaa 
annettuja ohjeita, jotta tämä hyvä kehitys jatkuu. Tartuntoja meillä on eniten 
20-50-vuotiailla, ja kun tässä on pohdittu sitä, että onko niin, että lapset 
tartuttavat aikuisia vai onko niin, että aikuiset tartuttavat lapsia, niin nyt THL on 
saanut oman selvityksensä ja tutkimuksen tästä valmiiksi ja kertoo meille, että 
tämä tauti, sen draiverit ovat nimenomaan aikuiset. Eli aikuiset tartuttavat lapsia 
ja se näkyy esimerkiksi siinä, kun aikuisten harrastukset, ravintolat suljettiin, niin 
koronaepidemia lähti voimakkaaseen laskuun, mutta sama lasku tapahtui myöskin 
lasten osalta, vaikka lasten osalta ei tehty tuolloin mitään muutoksia, et heidän 
etäkoulunsa jatkui niin kuin ennenkin. 

Tämän päivän luvut Vantaalla ovat siis se, että meillä päiväkohtainen 
tartuntamäärä vaihtelee tuossa 12 ja 20 välillä. Tässä luvassa näkyy vielä eilinen 
35, joka oli poikkeuksellinen, päivän luku taitaa olla tänään 26 tartuntaa. Meillä 
keskimäärin tarttuu - 20,5 viikossa on keskiarvo, ilmaantuvuus on tällä hetkellä 
192, eli meillä ei ole pitkään aikaan ilmaantuvuus ollut alle 200, jolloin tämäkin 
tieto on todella hyvä. Positiivisia näytteitä löytyy 2,3 prosenttia, ja hyvä niinkin, 
että viime kerrasta vantaalaisia ei ole lisää kuollut. Ja kun katsotaan 7 
vuorokauden kehitystä, tässä nyt tuo lukusarja päättyy tuohon 5.5. mut se menee 
koko ajan alas, ja tosiaan tämän päivän luku oli 198, elikkä tauti meillä vähentää 
otetaan. Mutta kuitenkin jos katsotaan koko pääkaupunkiseutua, vaikka tilanne on 
parantunut, niin se on kuitenkin nyt - tämän taudin vähentymä on hidastunut, että 
ollaan eräällä tavalla jäätyneet tälle tasolle, ja siksi todella vielä muistutan siitä, 
että varovaisuus palvelujen avaamisessa on tarpeen. Tulemme noudattamaan 
lapset ja nuoret -periaatetta, että heidän palvelunsa avataan ensimmäiseksi, ja 
sitten vasta asteittain seuraten koko ajan tilannetta, että mihin edetään, niin 
edetään kohti aikuisten palvelujen avaamista. Ja ensi viikolla arvioidaan sitä, onko 
17.5. edellytyksiä avata nykyistä enemmän palveluita. 

Mutta katsotaan tätä rokotustilannetta Vantaalla. Meillä on kaiken kaikkiaan 
rokotuksia annettu yli 80 000. Siinä on mukana myöskin ne, jotka ovat saaneet 
toisen rokotuksen, ja heidän lukumääränsä on noin 7000. Yli 80-vuotiaista voidaan 
sanoa, että kaikki on nyt rokotettu, prosentti on 97, ja yli 70-vuotiaista on 
rokotettu 91 prosenttia, 65-vuotiaista 80 ja 60-64-vuotiaista, heistäkin yli 70 
prosenttia. Meillä on 45-49-vuotiasta 20 prosenttia rokotettu, mutta silti Vantaa 
vetää tätä nopealla, rullaavalla tahdilla eteenpäin. Meillä avattiin 5.5. myös 40-44-
vuotiaitten rokotukset. Vantaan rokotukset ovat saaneet paljon kiitosta. Ne ovat 
olleet hyvin järjestettyjä ja ihmiset ovat pitäneet tästä nopeasti eteenpäin 
rullaavasta rokotuksesta. Se on tuonut tehokkuutta, elikkä Vantaa on halunnut 
pitää rokotuskirjat täynnä, ettei yksikään rokotusaika jää buukkaamatta, ja näin 
me olemme saaneet tätä rokotusta laajennettua yhä uusiin ikäluokkiin ja se etenee 
oikeinkin hyvällä tavalla. 

Tartunnanjäljityksessä Vantaalla ei ole ruuhkia. Se täytyy meillä nyt sen muutaman 
ruuhkaisen viikon jälkeen sanoa, että me olemme todella saaneet tämän 
hallintaan. Se toimii oikein hyvin. Meilläkin on havaittu joitakin muuntoviruksia, eli 



tilannetta tarkkaillaan tiiviisti. Tartunnanjäljityksessä pystytään selvittämään noin 
60 prosenttia syistä. Meillä on ollut kaiken aikaa jo aika pitkään sama tilanne, eli 
suurimmat tartunnanlähteet ovat oma koti, lähipiiri, mut uutena siihen on tullut 
mukaan myöskin harrastukset, erityisesti nämä aikuisten harrastukset. 

Rokotuksista tosiaan, niin rikki meni tänään 80 000, joka on mahtava määrä. Ja 
tosiaan 5.5. avautui uusi ikäryhmä, 40-44-vuotiaitten pääsy rokotuksiin, ja toki on 
niin, että edelliset kohderyhmät ovat edelleen tervetulleita. Tavoitteena on, että 
joka ainoa vantaalainen yli 16-vuotias saa rokotuksen. Toukokuussa saadaan noin 
10 000 rokotetta viikossa, mutta täytyy varautua nyt siihen, että rokotustahti 
hieman hidastuu, koska noin puolet rokotteista menee aiemmin rokotteita 
saaneiden toisiin rokotteisiin ja tämä tulee siis hidastamaan meidän 
rokotustahtiamme. Vantaa on saanut viime joulukuusta lähtien tuohon huhtikuun 
loppuun saakka ikäryhmittäiset ja riskiryhmiensä perusteella rokotteet, mutta 
vaikka meillä lukumääräisesti ikääntyneitä henkilöitä on paljon, niin 
prosentuaalisesti heitä ei kuitenkaan ole kovin paljon, että tämä merkitsi sitä, että 
tässä tämä kevään - me saimme hieman vähemmän kuin valtakunnassa 
keskimäärin rokotteita. Kun sitten toukokuun alusta siirryttiin väestömäärän 
suhteeseen rokotteiden jakelussa, se näkyi meilläkin hyvin paljon, et meillä 
jaettavissa olevien rokotteiden määrä hyppäsi noin 30, 40 prosenttia ylöspäin. 
Valitettavasti sen sijaan ilmeisesti ilmaantuvuuden perusteella ei rokotejakelua 
tulla tekemään lainkaan, elikkä näitä siellä, missä tilanne on pahin, niin sitä 
kohdennuspäätöstä ei kuitenkaan käytännössä tulla näiltä näkymin toteuttamaan 
lainkaan. 

Mennään sitten katsomaan meidän palveluita. Erityisnuorisotyö kouluissa ja 
oppilaitoksissa jatkuu hybridimallilla, ja tietysti aluksi täytyy todetta, että vapun 
jälkeen meidän kaikki koululaiset niin peruskouluissa kuin toisella asteella tulivat 
lähiopetukseen, ja kyllä sieltä tulee todella iloisia viestejä, et kouluissa on 
tunnelma hyvä, on mukava tavata kavereita, on hauska nähdä opettajiakin ja 
mukava päästä kouluun takaisin. Opiskelijat ja oppilaat ovat kyllä meillä todella 
iloisia. 

Asukaspuistojen ulkotoiminta jatkuu ja varhaiskasvatuksen kerhotoiminta jatkaa 
toimintaansa. Me tulemme nyt avaamaan avointen kohtaamispaikkojen tapaamiset 
ja siellä erityisesti neuvonta ja ohjaus sekä lastentarvikkeiden kierrätyspiste 
avataan ajanvarauksella. Me aloitetaan myöskin nyt perhekoutsien ulkona 
toteutettavat vaunutreffit ja niitä toteutetaan ennen kaikkea Itä- ja Länsi-
Vantaalla. Vapun jälkeen avautui myöskin 20-vuotiaiden ja tätä nuorempien 
ohjattu harrastustoiminta niin ulkona kuin sisätiloissa. Uimahalleissa voi käydä ne, 
joilla on erityisuimakorttioikeus, ja myöskin sitten uimahalleissa järjestetään 
harrastustoimintaa 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille, mutta valitettavasti 
toistaiseksi muutoin uimahallit pysyvät suljettuina ja niiden avaamista arvioidaan 
ensi viikolla, voidaanko ne avata 17.5. lukien. Musiikkiopistossa lähiopetukseen 
siirtyivät 20-vuotiaat ja sitä nuoremmat. Kuvataidekoulussa toimitaan täysin 
samoin, ja vapaan sivistystyön lukutaitokoulutusta ja muuta kotouttamiskoulutusta 



järjestetään lähiopetuksena välttämättömissä tilanteissa. Aikuisten perusopetusta 
voidaan järjestää tarvittaessa lähiopetuksessa samoin periaattein. Opiskelijoiden 
valinta- ja tasokokeet järjestetään lähikokeina turvallisuus- ja hygieniamääräyksiä 
noudattaen niin, että ryhmäkoko on enintään 10. Nuorisotilat ja Vernissa avataan 
niin ikään, noudatetaan turvamääräyksiä ja rajoitetaan, ettei tule liian suurta, liian 
ahdasta, mutta nuoret ovat olleet tästä kauhean iloisia. Tämä on toinen asia, josta 
oikein sellainen iho hehkuu tässä kaupungissa, että nuoret pääsevät 
nuorisotiloihin. Meillähän on poikkeuksellisen hienoja nuorisotiloja, kuten tämä Liito 
tässä kaupungintalon vieressä. Nuorisotyön painopiste säilyy edelleen ulkona 
tapahtuvassa toiminnassa. Etsivässä nuorisotyössä toteutetaan lähitapaamisia 
harkinnan mukaan, pienryhmätoimintaa, ja toki verkkoperusteinen etsivä 
nuorisotyö jatkuu, ja jalkautuva nuorisotyö jatkaa edelleen toimintaansa. 

Edelleen suositellaan, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai 
pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Vaikka tilanne on 
parantunut, on tarpeen olla kuitenkin edelleen varovainen, ettei tämä tauti lähde 
uudestaan nousuun, koska me tiedämme, että tämä jos lähtee kiihtymään 
uudestaan, niin se nousee todella nopeasti ja silloin joudutaan taas äkillisiin 
toimenpiteisiin. 

Epidemiatilanteen takia luontoretkiä ei nyt järjestetä. On annettu erilliset 
ohjeistukset poikkeusluvilla harjoitella liikuntatilojen sulkujen aikana, ja 
ammattiurheilu kyllä on mahdollistettu. 

Nuorisotiloja lukuun ottamatta kaikki nyt muut suljettuna olevat, yleisölle avoimet 
asiakastilat pysyvät edelleen suljettuina ainakin siis 16.5. saakka. Asukastilat 
pidetään auki siltä osin, että tiloissa voi käyttää tietokoneita ja saada 
digineuvontaa, ja hävikkiruoan sekä maskien jakelua voidaan jatkaa. Yhteisen 
pöydän verkosto jatkaakin hävikkiruoan ja maskien jakelua edelleen. Ja 
kaupungintalokin vielä ainakin ensi viikon suljettuna yleisöltä. 

Me olemme kaupungissa koko pääkaupunkiseudulla yhteistyössä sopineet siitä, 
että haluamme noudattaa lapset ja nuoret ensin -periaatetta, koska heidän 
palvelunsa myöskin ensin suljettiin. Ja noudatetaan myöskin palveluissa 
varovaisuusperiaatetta, eli nyt on avattu nämä lasten ja nuorten palvelut, ennen 
kaikkea siis lasten ja nuorten palvelut, ja nyt katsotaan, miten tilanne etenee ja 
tosiaan ensi viikolla katsotaan, että voidaanko edetä sitten kohti aikuisten 
palveluitten ainakin osittaista avaamista. Se, että valtio on avannut ensin aikuisten 
palveluja kuten ravintolat, valtionmuseot ja yksityisen harrastustoiminnan on 
aiheuttanut sekaannusta ja toki painetta myöskin kuntien julkisten aikuisten 
palvelujen avaamiseen. Ihmisten on ollut vaikea ymmärtää tätä eritahtisuutta, 
mutta niin kuin olen tässä korostanut, niin minusta tämä periaate on tärkeä, että 
nyt laitetaan kuitenkin lapset ja nuoret etusijalle tässä tilanteessa. 

Ja hyvä uutinen meidän nuorille on myöskin se, että toisen asteen valmistujaiset 
järjestetään terveysturvallisesti. Lukioiden ylioppilasjuhlat sekä meidän oman 



ammattiopisto Varian valmistujaisjuhlat järjestetään normaalisti lähitoteutuksena, 
mutta sillä tavalla kuitenkin muutettuna, että juhliin ei oteta yleisöä, vaan juhlat 
striimataan, jotta kodissa voi sitten onnittelijat odottaa ja seurata suoran 
lähetyksen, striimin avulla tätä tilaisuutta. Oppilaitokset tiedottavat tarkemmin 
näistä järjestelyistä, ja jos aluehallintovirasto muuttaa kokoontumisrajoituksia, niin 
toki silloin arvioimme tätä uudelleen. 

Yksi historiallinen toiminta tavallaan jo tässä päättyy, elikkä resurssikeskuksen 
toiminta. Se on ollut yksi suurimmista onnistumisista tässä pandemian hoidossa. 
Todennäköisesti Vantaan kaupungin resurssikeskus on ollut Suomen suurin 
ainutlaatuinen toiminta, jolla on uudelleenkohdennettu henkilöstöä suljetuista 
palveluista toisiin tehtäviin. Epidemian alkaessa keväällä 2020, elikkä viime vuoden 
keväällä, Vantaa käynnisti tämän resurssikeskuksen samalla hetkellä, kun meillä 
aloitti häiriötilannejohtoryhmä työnsä, eli heti maaliskuun alussa. Tavoitteena oli 
siirtää työtä vailla jääneitä kaupungin työntekijöitä sisäisesti sinne, missä tarvittiin 
kiireen keskellä lisää tekijöitä. Meillähän lisääntyi myöskin sosiaali- ja 
terveystoimessa aivan räjähdysmäisesti työntekijätarve tuona hetkenä. Jo viikon 
kuluttua siitä, kun tämä ajatus resurssikeskuksesta syntyi, et tällainen meille 
perustetaan, ensimmäiset työntekijät siirtyivät sosiaali- ja terveystoimen tueksi. Ja 
kaiken kaikkiaan tän aikana on useita ja useita satoja työntekijöitä siirtynyt 
sosiaali- ja terveystoimeen erilaisiin tehtäviin. Meillä on ollut museoamanuenssi 
ulkoiluttamassa vanhuksia, meillä on ollut katu- ja puistotyöntekijöitä ohjaamassa 
henkilöitä testeihin ja monissa, monissa muissa tehtävissä. Nyt kun palvelut 
avautuvat, niin ei resurssikeskukselle enää ole tarvetta. Tämä todettiin nyt tämän 
viikon häiriöjohtoryhmässä, että nyt on aika lopettaa tämä toiminta. Paikkoja ei ole 
enää uusia paikkoja sisäisessä haussa. Ne 38 henkilöä, jotka ovat vielä siirrettyinä 
toisiin tehtäviin, toki jatkavat tämän sovitun kauden loppuun, mutta sen jälkeen 
siirtyvät takaisin. Resurssikeskuksen tavoitteena oli se, että silloin kun palvelut 
nopeasti suljettiin, meillähän jäi paljon ihmisiä töitä vaille, niin Vantaan kaupunki 
lähti siitä, että henkilöstöä ei irtisanota eikä lomauteta, vaan nyt autetaan sosiaali- 
ja terveystoimea, joka selkeästi tarvitsi lisää apua. Haluan lämpimästi myös tässä 
kiittää kaikkia niitä meidän työntekijöitä, jotka joustavasti siirtyivät uusiin 
tehtäviin, tekivät rohkean hypyn aivan toiselle toimialalle, ja lämmin kiitos myös 
heille kaikille, jotka järjestelivät näitä siirtoja. Tässä oli kuitenkin hyvin paljon 
työtä, mut voidaan nyt todeta, että resurssikeskuksen toiminta on päättynyt. 

Maailmalla nousee jo vauhdilla liikenne. Matkustaminen Euroopassa on 
käynnistynyt ja myöskin globaalisti, ja tähän nousuun meidänkin täytyy päästä 
mukaan, mutta se edellyttää, että meillä on selkeät, terveysturvalliset mutta 
realistiset ja matkustajamäärän kasvamisen mahdollistavat järjestelmät. Sen takia 
Van t aan k aupunk i a s e t t i l e n t o l i i k en t een t e r vey s t u r va l l i s uuden 
kehittämistyöryhmän, joka teki esityksen turval l isen maahantulon 
mahdollistamisesta ja esittää, että lento- ja laivayhtiöt velvoitetaan vaatimaan 
asiakkailtaan hyväksyttävät terveysdokumentit jo lähtömaassa. Juuri tällä keinolla, 
että se terveys tarkistetaan jo lähtömaassa, voidaan mahdollistaa se, että 
matkustajamäärät kasvavat ja taataan myöskin se, että ihmiset eivät tartuta 



lentokoneessa tai sen jälkeen lentokentällä ketään. Eli tässä esitetään 
terveysturvallinen malli ja tämä malli vastaa myöskin sitä mallia, mikä on 
Euroopassa jo yleisesti käytössä. 

Olen iloinen siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa nyt 
parhaillaan tämän mukaista toimintamallia, ja olemmekin tapaamassa Finnairin ja 
Finavian toimitusjohtajien kanssa myös ministeri Kiurun tämän asian tiimoilta. 
Mutta asialla on kiire. Näiltä näkymin 25.5. jo matkustajarajoitukset myöskin 
Suomessa muuttuvat ja vähenevät aivan olennaisesti, ja meidän täytyisi myöskin 
siitä tilanteesta selvitä. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tällä hetkellä suun terveydenhuolto on toiminnassa 
ja ruuhkia puretaan turvallisesti. Martinlaaksossa on voitu havaita se, että 
epidemiavastaanotolla kävijämäärät ovat kasvaneet. Sosiaalipalveluissa viime 
syksynä asiakasmäärissä on selkeää nousua esimerkiksi perheneuvolatoiminnassa 
ja nuortenkeskus Nupissa. Lapsiperheiden kotipalvelun ja sosiaalihuoltolain 
mukaisten palvelujen kysyntä nousi huomattavasti viime vuoden lopulla eikä näytä 
tasaantuneen. Tälle on syitä, muun muassa palvelutarpeen lisääntymiselle ja 
asiakasmäärien kasvulle on useitakin. Perheiden tilanteet ovat varsin vaikeita. 
Esimerkiksi aikuisten taloudelliset vaikeudet, epämuodollisten verkostojen 
poissaolo näkyy myöskin korona-aikana. Nuorilla näkyy niin ikään pitkittynyt 
poikkeustilanne. Heidän arjen rakenteensa rikkoutuneet, ahdistuneisuus ja 
masentuneisuus on ihan selvästi lisääntynyt. Meillä on myöskin huoli 
asunnottomista. Koronatilanteessa huoli on noussut, riski saada ja levittää virusta 
on suuri liittyen elämäntilanteeseen ja tähän elämäntapaan, ja siksi tämäkin ryhmä 
täytyy erityisesti huomioida. 

Sit jos kurkataan tuonne kasvatuksen ja oppimisen tilanteeseen, niin meillä on 
ensimmäisen kerran marraskuun jälkeen alle 400 henkilöä karanteenissa. Eilinen 
luku oli 398, mutta tänä aamuna toimialan johtaja kertoi, että todennäköisesti 
tämän päivän luku on jopa alle 300. Eli kaikkiaan karanteenissa meidän 
kasvatuksen ja oppimisen toimialalla on ollut marraskuun alusta lähtien yhteensä 
hieman yli 13 000 henkilöä, joista lapsia ja nuoria oli noin 12 000 ja henkilöstöä 
1200. 

Palvelut aukeavat ja laajenevat siis vähitellen. Liikunnassa on tehty jo joitakin 
avauksia ja ensi viikolla arvioidaan siis tosiaan uimahallien ja muiden aikuisten 
liikuntapalveluitten tilannetta, avataanko niitä lisää. Kirjastot ovat olleet rajoitetusti 
avoinna ja Helmet-kirjastot valmistautuvat avautumaan heti kun on mahdollista. 
Mutta korona-aikana Vantaan kirjastot ovat järjestäneet paljon etätapahtumia. Ne 
ovat tavoittaneet jo tänä vuonnakin tänä alkuvuoden aikana yli 5000 ihmistä. 
Aikuisopisto jatkaa turvallisuussyistä vielä toistaiseksi, kaikki sen kurssit 
järjestetään pääosin etänä. 

Myös nuorisopalvelut käynnistyvät. Etsivässä nuorisotyössä kasvokkaisten 
yksilötapaamisten määrää lisätään vähitellen. Nuorten kanssa tapaamisia 



toteutetaan kasvokkain sekä ulkona että etänä, ja myöskin tavoittelukotikäynnit 
ovat Vantaalla käynnistyneet. Kotitapaamisia toteutetaan harkinnan mukaan. 
Ryhmätoimintaa toteutetaan hybridimallina eli vuorottelumallina. Yli 20-vuotiaiden 
kohdalla ryhmätoiminta toteutetaan verkkoympäristössä. Ja Vantaalla on sellaisia 
verkkoetsiviä, he toimivat eri alustoilla, muun muassa Discordissa sekä Habbossa. 
Ja tosiaan kuten aiemmin totesin, niin vapun jälkeen meidän nuorisotilat 
avautuivat ja myöskin Vernissa, mistä nuoret ovat olleet varsin iloisia. Nuorille ja 
nuorille aikuisille tarjotaan monipuolista kesätoimintaa siellä, missä nuoret ovat, 
esimerkiksi nuorisotila Kontti Myyrmäen urheilupuistossa ja kesäkahvila Kipinätalon 
pihalla. Apua ja tukea on saatavilla läpi kesän. Etsivä nuorisotyö tarjoaa yksilö- ja 
pienryhmäohjausta sekä kasvokkain että verkossa. Ja tosiaan kesällä käynnistyy ja 
jatkaa myöskin jalkautuva etsivä nuorisotyö. Nuorten työpajat toimivat koko kesän 
ajan ja koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kesätoiminnassa panostetaan kontaktin 
ylläpitoon. Eli nuorisotyö toimii läpi kesän. Apua, tukea, mutta myöskin mukavaa 
tapaamista on tarjolla hyvinkin paljon. 

Meillä on Vantaalla osana myönteisen erityiskohtelun alueellista ohjelmaa otettu 
käyttöön myöskin osallistuva budjetti ja siinä on ideointivaihe menossa tällä 
hetkellä Havukoskella, Länsimäessä ja Mikkolassa. Haetaan siis uusia, hyviä 
ideoita. Asukkaat voivat esittää omia ideoitaan, joista toteutukseen etenevät 
valitaan asukkaiden kesken äänestämällä. Kullekin alueelle on varattu 50 000 
euroa. Tässä on vaatimuksena, että idean tulee liittyä viihtyisyyden lisäämiseen 
kaupungin hallinnoimilla alueilla, eli puistoissa, kaduilla, liikunta-alueilla ja koulujen 
ja päiväkotien pihoilla. Idea voi olla pieni muutos ympäristöön tai toimintaan ja 
rahaa voi käyttää esimerkiksi uusiin penkkeihin, liikuntavälineisiin tai vastaaviin, tai 
järjestää jopa kyläjuhlat. Ja tosiaan nyt kerätyistä ideoista äänestetään syksyllä ja 
hankkeet toteutetaan vuoden 2022 aikana. Parhaillaan toteutetaan myöskin viime 
vuonna Martinlaaksossa ja Hakunilassa voittajaksi äänestettyjä hankkeita, ja ne 
olivat mielestäni todella mainiot, ötökkäystävällinen kukkaniitty Martinlaakson 
Jokiuoman puistoon ja frisbeegolf-rata Hakunilaan. Ideoita voi jättää aina 16.5. 
saakka. Osallistu vantaa.fi-sivuilla. On myös puhelinnumero, joka näkyy tässä 
kuvassa, johon voi soittaa. Nuoret pääsevät ideoimaan myös Discordissa. 

Ja kesä on kyllä tosi kynnyksellä, että mun mielestä tämä toukokuu on ollut aina 
sellainen kuukausi, joka menee todella nopeasti ohitse. Ja tosiaan näyttää 
valoisalta ja paremmat ilmatkin on ensi viikolla jo tulossa. Katsotaan vähän, mitä 
meillä tapahtuu. Olen asettanut työryhmän suunnittelemaan Vantaan kesää ja 
tämä pieni työryhmä, joka nopeasti suunnitteli sitä, miten voimme tukea 
elinkeinoelämää elpymään ensi kesällä, miten voidaan kulttuurituotantoa auttaa 
näiden vaikeitten kuukausien jälkeen, niin on tehnyt hyvän suunnitelman, jonka 
nimi Kaupunkielämä takaisin kaupunkiin. Se kuvaa sitä hirveän hyvin, että mistä 
tässä on kysymys. Tavoitteena on siis niin kaupunkimme elävöittäminen kuin 
vantaalaisten tapahtuma-alan työntekijöiden työllistäminen. Kaupunkia 
elävöitetään muun muassa tapahtumilla puistoissa ja toreilla, esimerkiksi 
puistoleffat palaavat ja lauantaisoittoja järjestetään niin ikään meidän monissa 
puistoissa. Tikkurilaan on tulossa suurterassi ja terassilaajennuksia voi tehdä 



muuallakin Vantaalla. Me tulemme helpottamaan myöskin terassilaajennusta niin, 
että alle 120 neliömetrin terassin ei tarvitse maksaa erillistä vuokraa, vain 60 
euron käsittelymaksu riittää, ja muitakin joustoja ollaan tehty päätöksentekoon. 
Helpotetaan lupakäytäntöjä sallimalla liikkuvat elintarvikehuoneistot, jolla siis 
suomen kielellä itse asiassa tarkoitetaan näitä ruoka-autoja, katuruoka-autoja, 
niitä saa aiempaa helpompaan liikkeelle täällä Vantaalla ensi kesän aikana. 
Helpotetaan myöskin pop-up-tapahtumia ja ravintoloiden toteutusta laatimalla 
käsikirja järjestäjille, jotta se sujuisi nopeasti ja helposti. 

Täällä on paljon herättänyt kiinnostusta se, että Tikkurilaan on tulossa suuri 
ravintolakesäterassi, mistä mekin olemme hyvin iloisia. Siinä on yksi yhtiö, joka 
haluaa järjestää kesäterassin Vantaalla ja olimme siitä iloisia, ja koska täytyy 
muistaa, että tässä ei ole kuin muutama viikko sitten, kun mietittiin 
liikkumisrajoituksia pääkaupunkiseudulle ja Turkuun, niin tilanne on muuttunut 
hyvin nopeasti toiseen suuntaan ja tässä on täytynyt edetä nopeasti tässä asiassa. 
Tämä vantaalaisten uusi kesäolohuone aukeaa heinäkuun alussa Tikkurilan 
Kielotiellä. Se on osa meidän imagonnostoa. Siksi olemme myöntäneet tälle 
myöskin luvan ja tarjoamme sille yhden parhaimmista paikoista Tikkurilasta, elikkä 
tässä kaupungintalon viereinen aukio. Mukana on erilaisia paikallisia nuoria ja 
kansainvälisiä yrittäjiä. Tarjolla on laadukasta ruokaa, juomaa ja ohjelmaa. 
Teemaviikonloppuja, livemusiikkia, urheilutapahtumia, pop-up-perhetapahtuma, ja 
meille on välitetty tieto siitä, että tämä yrityskonsortio toivottaa kaikki 
tervetulleiksi istutustalkoihin 29.5. Eli silloin istutetaan kukkia tähän tulevaan 
terassiin. Ja se jäi vielä mainitsematta, että tämän terassin nimi on Patio. Se on 
helppo muistaa. 

Vantaa täyttää myöskin vuosia. Vantaan päivä on 15.5. Vantaan päivän 
ohjelmiston juhlatunnelmaa voi siis fiilistellä omalta kotisohvaltakin. Ohjelmassa on 
konsertteja, koko perheen virtuaalidisko, taide- ja historiakävelyitä, kulttuuri- ja 
luontokohteiden virtuaaliopastuksia, ja hauskasti tähän oli laitettu myöskin 
kaupunginjohtajan juhlapuhe. Ja sitähän on nyt ihan pakko mainostaa, että kyllä, 
se kannattaa ainakin kuunnella, jos ei mitään muuta. Eli koko päivän ohjelmisto 
löytyy Vantaan tapahtumakalenterista tapahtumat.vantaa.fi. Lämpimästi tervetuloa 
juhlimaan Vantaan päivää. 

Kunnallisvaalitkin ovat aika lähellä, muutaman viikon päästä, ja me haluamme 
muistuttaa, että äänestäkää. On tärkeää, että vaikutatte. Käyttäkää sitä 
mahdollisuutta, kaupungit tekevät tärkeitä asioita ja siksi on tärkeätä, että meidän 
kaupunki kuvastaa myöskin koko vantaalaisia, että jokaiselle löytyy sieltä edustaja. 
Kaupunki tarjoaa alustan virtuaalisille vaalikeskusteluille. Täällä kaupungintalolla 
järjestetään teemapaneeleita. Ne ovat jo alkaneet tällä viikolla teemalla lapset ja 
nuoret. Ensi tiistaina on nuorten oma paneeli, jonka nuoret organisoivat. Sitten 
edetään ympäristörakentaminen ja liikenne -teemalla ja 26.5. on ikäihmisten 
palvelut ja terveyspalvelut. Eli juontajana toimii Vantaan Sanomien päätoimittaja 
Mia Lindström, kannattaa tulla seuraamaan näitä Vantaan kaupungin järjestämiä 
teemapaneeleita. 



Tässä meidän aiheemme tänään. Lämmin kiitos siitä, että tulitte seuraamaan tätä 
mediatilaisuutta. Kiitos teille kaikille. Oikein hyvää äitienpäiväviikonloppua.


