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P:

Puhuja

sa-

sana jää kesken

(sana)

epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti tunnistettu puhuja

(-)

sana, josta ei ole saatu selvää

(--)

useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää

,.?:

kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko
puheessa

P: puhuja sanoo

P: Hei vaan kaikki ja lämpimästi tervetuloa median edustajat ja te kaikki, jotka
olette muuten vain kuulolla tässä Vantaan kaupungin mediainfossa. Meillä on
perinteisesti teemana taas tänään koronakatsaus, mutta sen lisäksi käymme
lävitse kaupungin työllisyystilannetta, aito työterveyden myyntiä ja muita syksyn
ajankohtaisia aiheita. Eli kannattaa olla kuulolla.
Koronavirustilanteesta. Meillä päiväkohtaiset tartuntamäärät on noin 200 ihmistä.
Tiedetään varmasti, että vuorokaudessa sairastuu Vantaalla koronaan. Mutta
todellisuus on todennäköisesti varsin paljon tätä suurempi, koska lieväoireisillehan
on todettu, että ei ole syytä mennä testaukseen. Todennettujen tartuntatapausten
7 vrk:n keskiarvo on meillä nyt kuitenkin 55,8. Ilmaantuvuus on tällä hetkellä 346
eli noin kolmanneksen korkeampi kuin edellisellä kahden viikon seurantajaksolla
sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa, jolloin edellinen seuranta antoi
tulokseksi 252 ja nyt tulos siis on 346. Onneksi meillä kuolintapausten määrä ei ole
lisääntynyt, mutta sairaalahoidossa on kuitenkin täällä Hyks alueella aiempaa
enemmän. Tällä hetkellä Hyksin erityisvastuualueella on 143 potilasta ja
tehohoidossa on 21. Jos katotaan 7 vrk:n tautikehitystä Vantaalla, niin voidaan
havaita, että jo viikosta 28 lähtien on lähtenyt nousuliikkeelle ja ollaan jämähdetty
liian korkealle tasolle, että sitä ei olla saatu selkeästi laskemaan. Eli siinä mielessä
tilanne on huolestuttava.

Yksi selitys on varmaan sille se, että meillä korona rokotustilanne ei parane. Menee
hyvin hitaasti tällä hetkellä eteenpäin. Vantaa on valitettavasti jäljessä noin viitisen
prosenttia pääkaupunkiseudun rokotustilanteesta, mutta myöskin jäänyt jälkeen
valtakunnallisesta keskiarvosta. 12 v täyttäneiden rokotuskattavuus ensimmäisen
rokotteen osalta on 83,2 %:a ja toisen 77,3. Eli meillä ei ole vielä tätä kahden
rokotuksen, yli 12-vuotiaiden osuus, ei ylitä vielä 80 %:a, vaikka se
valtakunnallisesti sen jo ylittää ja on jo useampi viikko sitten PKS alueella ylittänyt.
Meillä toi 80 %:n kahden rokotuskattavuuden ylitys itse asiassa tapahtuu meillä
vasta 45-vuotiailla ja siitä vanhempien osalta.
No influenssarokotukset meillä etenevät. Ne käynnistettiin kahdeksas päivä
yhdettätoista ja nyt ihmiset ovat kuulleet sen, että influenssa voi olla tällä kertaa
vaikeampi ja levitä laajemmin kuin aikaisemmin, kun meillä on ollut tällainen hyvin
hiljainen kausi, kun ollaan oltu eristyksissä niin ei ole kertynyt siihen myöskään
vasta-aineita samalla tavalla ja lääkärit ovat ennustaneet aika isoakin influenssaaaltoa. Ja sen takiakin meillä on rokotusajanvarauspuhelin tällä hetkellä
ruuhkautunut.
Vantaa on aloittanut kolmansien rokotuksien antamisen. Elikä erityisryhmille ja
kaikille yli 60-vuotiaille annetaan nyt kolmansia rokotuksia.
Vantaa on myöskin monikulttuurisia uskonnollisia yhteisöjä ja mä olin hyvin
iloinen, että näistä tapauksista, että meillä on kauhean hyvät välit ja yhteistyö ote
on kauheen hyvä. Eli heistä pääosa järjesti myös rokotustilaisuuksia omassa
yhteisöissään. Meillä on ollut rokotustilaisuuksia moskeijoissa ja eri järjestötiloissa,
mut valitettavasti niihin ei ole tullut mitenkään valtavia määriä ihmisiä. Elikkä he
ovat kokeneet sen saman, mikä meilläkin koetaan tällä hetkellä rokotuspaikoilla,
että liian vähän nyt otetaan rokotteita.
Me varaudumme myöskin 5-11-vuotiaiden rokotusten mahdolliseen
käynnistämiseen. Mut se keskeinen viesti on, että rokotuksen saa nyt melkein
missä vain. Se on helppoa. Meillä on kaikissa suurissa ostoskeskuksissa (-) [4:41]
paikkoja ja otamme myös mielellään ehdotuksia vastaan ja niitä meille on tullutkin
kymmeniä ja näin on sitten järjestetty monissa paikoissa. Eli otsikko tässä kuvassa
joka nyt näkyy, rokotuksen saa nyt melkein missä vain, on kyllä ihan totta täällä
meillä Vantaalla.
Lentoaseman matkustajamäärät ovat tasaisessa kasvussa. Viime viikon
kokonaismatkustajamäärä oli noin 160 000, josta maahantulijoita oli noin 55 000.
Elikkä meille tulee nyt viikossa niin paljon kuin normaalitilanteessa tulisi
matkustajia päivässä. Näytteitä otettiin 1032, eli keskimäärin 147 näytettä
päivässä. Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa maahantulorajoituksia aina 28.11.
asti ja nyt on parhaillaan myöskin tartuntatautilain muutos vireillä, jossa niitä
jatkettaisiin ehdotuksen mukaan ensi kesään asti.

Vantaa on tehnyt muutamia uusia linjauksia. Olemme linjanneet, että
perusopetuksen oppilaat eivät toistaiseksi matkusta ulkomaille. Tässähän on
hieman kuntien kesken erilaista käytäntöä, mutta me katsoimme, että tiukka
lapsia turvaava linja on nyt kuitenkin tässä tilanteessa se tärkein. Toisen asteen
koulutuksessa myöskään ryhmämatkoja ulkomaille ei järjestetä tänä vuonna.
Kuitenkin yksittäiset oppilaat voivat matkustaa ulkomaille esimerkiksi
työssäoppimisen jaksoon tai Erasmusvaihdossa. Mutta kuitenkaan emme salli
korkean riskin maihin matkustamista. Kaupunkikulttuurin toimella taiteen
perusopetuksessa on luovuttu maskisuosituksesta kun työskennellään
vakiintuneissa opetusryhmissä.
Valtion PKS koronakoordinaatioryhmä viime kokouksessa 15. päivä esitti
hallitukselle, että ravintoloiden aukioloa tulisi rajata nykyistä enemmän ja
anniskelu lopettaa varhemmin. Myös ruokaravintoloiden rajoituksia tulisi laajentaa
ja tämähän tarkoittaa sitä, että näistä rajoituksista voi vapautua kun käyttää
koronapassia. Samalla kiinnitämme huomiota siihen, että kaikki
elinkeinonharjoittajat, kaikki ravintoloitsijat eivät tiedä sitä, että koronapassia
käyttöönottoa ei tarvita tarvitse odottaa puoleenyöhön, jolloin se nykyinen rajoitus
alkaa, vaan sen voi ottaa käyttöön ja sitä voi jo edellyttää kun ravintolla avataan,
et ylipäätään sinne ravintolan sisääntuloon. Ja tämä olisi nyt tässä tilanteessa toki
kovin suositeltavaa.
Lisäksi olemme katsoneet, että sote-henkilöstön rokotussuojasta tarvitaan
valtakunnallinen ratkaisu. Se olisi kuitenkin eduksi, koska tehdään aika merkittävä
työnantaja linjaus. Siitä huolimatta, että eräät oikeustieteilijät ovat katsoneet, että
jo nykyisen lain puitteissa näin voitaisiin toimia, me toki tutkimme myöskin tätä,
mutta valtakunnallinen linjaus kuitenkin selkeyttäisi tilannetta hyvinkin paljon.
Pääkaupunkiseudun kunnat eivät myönnä EU-koronatodistuksia ulkomailla
annetuista koronarokotuksista. Me katsomme, että tämä vaatisi keskitetyn
ratkaisun, koska (-) [8:26] saadaan skaalaetuja, kohdennettaisiin resursseja
tarkoituksenmukaisella tavalla ja toisaalta kunta ei voi ryhtyä rekisterinpitäjäksi
jonkun toisen antamalle hoidolle ja näiden EU:n ulkopuolella annettujen
todistusten moninaisuus on erittäin vaikea yksittäisessä kunnassa hallinnoida. On
valitettavaa, että julkisuuteen on jo annettu tieto, että kunnat tulevat myöntämään
EU:n koronatodistuksia kolmansissa maissa annetuista rokotuksista, ennen kuin oli
selvitetty kunnilta niiden edellytyksiä asian hoitamiseen. Tällä hetkellä myöskään
meidän tietokannoissa ei ole valmiuksia ottaa vastaan muualla annettuja EU:n
ulkopuolisia todistatodistuksia. Tätä asiaa voitaisiin ratkaista myöskin muuttamalla
koronapassia koskevia sääntelyitä. Ja sen takia meillä on nyt nettisivuilla mainita
kaikissa pääkaupunkiseudun kunnilla se, että emme anna näitä EU:n
koronatodistuksia ulkomailla annetuista korona rokotuksista, elikkä kolmansista
maista annetuista koronarokotuksista.

Lisäksi PKS koronakoordinaatioryhmä on esittänyt Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle, että se rajoittaisi sisätiloissa järjestettävien yhteislaulu- ja
yleisötilaisuuksien osallistujamääriä. Erityisesti sellaisessa tilanteessa yleisö
osallistujamääriä konserteissa tai urheilukilpailuissa, joissa on seisomakatsomot. Ja
sitten toisaalta nythän joululaulutilaisuudet alkavat juuri nyt. Taustalla tässä
vaatimuksessa on myöskin se, että otettaisiin käyttöön koronapassit kun mennään
tämäntyyppisiin korkean riskin yleisötilaisuuksiin, niin on tärkeätä, että se silloin
kun niihin osallistutaan isommalla joukolla, niin henkilöt ovat koronarokotettuja. Ja
käsittääkseni avit valmistelevat juuri näitä uusia kokoontumisrajoituksia, että
mekin odotamme ihan tänään, viimeistään huomenna avin päätöstä tästä asiasta.
Hallitus on päivittänyt hybridistrategiansa. Hallitus linjasi, että koronapandemian
hallintaan tarkoitettu hybridistrategia, uudistettu toimintasuunnitelma, otetaan
käyttöön täysimääräisesti. Eli siinä todetaan, että ravintolarajoituksia jatketaan ja
koronapassin käytön laajentamista valmistellaan. Ja tartuntatautilain väliaikaisten
säännösten voimassaoloa hallitus esittää jatkettavaksi kesäkuun 22. loppuun
saakka. Me olemme suhtautuneet näihin ehdotuksiin hyvinkin myönteisesti eli
olemme itsekin olleet siis vaatimassa koronapassin käytön laajentamista ja niin
kuin kerroin tässä ravintolarajoitusten ja jatkamista, jopa laajentamista, ja siihen
liitettyä koronapassia, jolla sitten palvelua voidaan avata. Myöskin kannatamme
sitä, että tartuntatautilain väliaikaisia säännöksiä ja niitten voimassaoloa jatketaan,
mutta kuitenkin emme ole samaa mieltä, että maahantulorajoituksia pitäisi jatkaa
sellaisenaan kuin ne nyt on säädetty, vaan pitäisi siirtyä Euroopan Unionin
mukaisiin menettelyihin.
EU:n koronatodistus on nyt saatavissa henkilöille, jotka ovat sairastaneet koronan
ja saaneet yhden rokotuksen. He saavat koronapassina toimivan Euroopan Unionin
rokotustodistuksen omakannasta. Sitä on voinut sieltä saadaan jo 5.11. alkaen. Eli
uusi palvelu on nyt valmis ja käytössä.
Mikä sitten tää tilanne, miltä tämä näyttää. Valitettavasti meillä ei ole näköpiirissä
havaintoa siitä, että tilanne paranisi. Tää on jämähtänyt paikoilleen. Olemme
huolestuneita siitä, että erikoissairaanhoidon kapasiteetti näyttää täyttyvän ja sitä
seurataan hyvin tarkasti, mikä on mielen erikoissairaanhoidon ja erityisesti
tehohoidon kyky hoitaa tätä tilannetta. Ilmaantuvuusluku on kasvanut edellisestä
tarkastelujaksosta ja tosiaan tautitapausten määrä on edelleen hyvin korkealla
tasolla. Valitettavasti rokotekattavuus ei ole edennyt toivotulla tasolla ja
havaittavissa on, että myöskin vastakkainasettelu rokotuskysymyksissä näyttää
voimistuvan. Sairaalahoidon tarve pääkaupunkiseudulla on kasvanut koko ajan ja
erikoissairaanhoidon kuormitus on siis lisääntynyt ja alkaa jo olla lähellä kriittistä
linjaa. Ja mikä on myöskin huomattava, että meillä on vakava resurssipula. Se
jatkuu sosiaali- ja terveydenhuollossa koko toimialalla. Olemme tämän lähes 2 v:n
aikana menettäneet paljon hyviä sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisia. Heitähän
on toki siirretty muihin tehtäviinkin, mutta moni on myöskin jättänyt tämän alan,
että meillä on siinä mielessä näkyvissä myöskin resurssipulan tiukentumista.

Vielä muutama sana hajakohtaista Vantaalla. Hyvinvointialueet aloittavat
toimintansa 1.1.2023, mutta kyllä nyt jo näkyy tässä, että kiire on. Vauhti kiihtyy,
valmistelu kiihtyy ja osa tätä valmistelua ja varautumista on myöskin se, että
Vantaa myy Aito-työterveysyhtiönsä Terveystalolle. Omistus siirtyisi helmikuussa
22. Konsernijaosto teki tästä asiasta yksimielisen esityksen kaupunginhallitukselle
eilen ja ensi viikolla kaupunginhallitus tämän esityksen käsittelee. Anteeksi,
marraskuun lopulla tämän esityksen kaupunginhallitus käsittelee. Se siis liittyy
meneillään olevaan hyvinvointialueuudistukseen, kun Vantaan sosiaali- ja
terveystoimi sekä pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueille. Heidän työterveytensä
samalla siinä muuttuu ja Vantaan Aito-työterveys on huolehtinut myös
pääkaupunkiseudun pienyritysten ja Helsingin merimiesten
yritysterveyshuolihuollosta. Kun me siirrymme tähän Uudenmaan erillisratkaisuun
sehän tarkoittaa, että alueita on usein useita ja sen takia tämän omistuspohja
myöskin hajaantuu ja sirpaloituu hyvin laajalle alueelle. Myynnillä on tarkoitus
varmistaa yhtiön tulevaisuuden kehitys. Työterveyden henkilöstöä on tiedotettu
tästä ja tätä on käsitelty erittäin hyvässä yhteistyössä.
Valitettavasti työllisyyden kuntakokeilu on käynnistynyt toki kangerrellen. Uudistus
on kuitenkin tarpeen. Me pääsemme työttömyyteen kiinni aikaisemmin, ei vasta
sitten kun pitkäaikaistyöttömyys alkaa. Me saamme tiedon työttömästä henkilöstä
jo heti. Ja toisaalta kunta pystyy käyttämään sitä asiantuntemustaan alueensa
elinkeinoista ja piilotyöpaikoista ja työvoimatarpeesta ja mä uskon tähän
uudistukseen hyvin paljon. Mutta tämähän on nopea ja valtava muutos, mikä
tapahtuu myöskin tältä osin. Kun suunniteltiin tätä uudistusta niin meillä oli 10 000
työtöntä, mut kun tämä uudistus toteutui tämän vuoden alussa meillä oli 19 000
työtöntä. Valtiolta piti siirtyä Vantaan palvelukseen 96 työntekijää, mutta näin ei
käynyt. Meille tuli alle 60 eli noin 40 %:a vähemmän kuin kuin suunniteltiin. Eli
lähtötilanne on ollut vaikea. Me olemme tehneet massiivisia rekrytointeja.
Rekrytoineet kuluvan kevään ja kesän aikana jopa 63 uutta ammattilaista ja heitä
on myöskin koulutettu näihin tehtäviin tämän vuoden aikana. Yhdistäneet useita
eri työkulttuureita, johtamisen tapoja, sekä tietojärjestelmiä ja meille on
kristallinkirkasta, että hyvällä työllisyyden hoidolla saamme lisää verotuloja ja sitä
kautta mahdollisuuksia järjestää uusia palveluita. Eli haluamme asukkaamme
töihin, sillä tämä luo hyvää kierrettä, josta hyötyvät kaikki. Eli nyt tarvitaan aikaa,
malttia. Uudet työntekijät on saatu nyt vihdoin meidän palvelukseen. Heitä on
koulutettu. Meidän näkemyksestä tämä uudistus käytännössä alkoi vasta nyt
syksyllä, mutta kyllä tästä hyvä tulee kun saamme tämän kaiken vauhtiin.
Vantaa on lähtenyt myöskin rohkeasti etsimään uusia työtoimintamalleja. Kerätty
parhaat aiemmat ideat ja jaetaan osaamista. Me olemme kytkeneet tähän myöskin
uudenlaiseen työllistämisen kokeilun, jossa myöskin yritys etsii työpaikkoja ja me
maksamme vain onnistuneista työpaikan saamisesta, siis ainoastaan
pitkäaikaisemmasta työpaikan saamisesta. Eli on lähetty oikeasti ja hyvällä tavalla
etsimään uusia toimintatapoja

No meidän työllisyystilanne ylipäätään on sekä parantunut, mutta toisaalta myös
pahentunut samanaikaisesti. Kun meillä pahimmillaan työttömyysaste oli viime
vuoden maaliskuun lopussa/huhtikuussa noin 20 %:a, niin nyt tällä hetkellä meillä
työttömyys on laskenut 12,2 %:iin, joka on erittäin hyvä. Mutta samaan aikaan
pitkäaikaistyöttömyys on voimakkaasti kasvanut. Meillä on 6500
pitkäaikaistyötöntä, joka on siis kaksinkertainen määrä viime vuoteen, mutta
kolminkertainen määrä vuoteen 2019, elikkä tällaiseen normaalivuoteen
verrattuna. Samaan aikaan meillä on iso rakenteellinen työttömyys. Elikkä meillä
on yli 4 000 avointa työpaikkaa, joka on meillä siis aivan ennätyksellinen määrä.
Kevan selvityksen mukaan Uudeltamaalta puuttuu 3500 sairaanhoitajaa, 1100
lähihoitaja, 930 sosiaalityöntekijää, 310 yleislääkäriä ja 220 erikoislääkäriä. Ja
Kevan uusi toimitusjohtaja Jaakko Kiander on sanonut, että työvoimapulasta
olemme nähneet vasta ensi askeleet.
Eli tilanne on erikoinen, kaksinainen, mutta pyrimme tekemään parhaamme, että
tämä rakenteellinenkin ongelma saadaan ratkaistua.

Ja sitten on aika onnitella. Vantaalle valittiin uusi kaupunkiympäristön
apulaiskaupunginjohtaja. Hän on Tero Anttila. Hän aloittaa meillä ensimmäinen
päivä, ei kun anteeksi, 10.1.2022. elikkä tammikuun alkupuolella. Hän toimii tällä
hetkellä HSL:n joukkoliikenneosaston johtajana ja on koulutukseltaan tekniikan
lisensiaatti ja diplomi-insinööri. Tero Anttila on meille tuttu. Hän on ollut Vantaan
kaupunginhallituksessa vuosina 1993–2002 sekä kaupunginvaltuustossa -82 ja
aina vuoteen 2004 saakka. Me olemme hyvin iloisia, että saamme Tero Anttilan
kaltaisen osaajan tähän meidän kaupungin johtotehtäviin.
Ja mun alustukseni on… ehkä mentiin tuolta vähän niin kuin harmaammista
synkeämmistä näkemyksistä niin nyt noustaan tänne valoisalle puolelle. Eli Vantaa
on yksi kolmesta Euroopan innovaationeuvoston nouseva innovaatiokaupunki sarjan finalistista. Ei mikään suomalainen kaupunki ole päässyt näissä näin
korkealle. Me ollaan siitä tosi iloisia. Muut sarjan finalistit ovat Trondheim ja
Cascais, Portugalista. Euroopan innovaatiopääkaupunki valitaan yli
neljännesmiljoonan asukkaan kaupunkien joukosta. Me olimme myös kahdeksan
parhaan joukosta. Ollaan siis päästy tähän kolmen parhaan joukkoon tässä.
Kahdeksan parhaan joukossa oli myöskin Dortmund, Dublin, Malaga ja Vilna.
Voittaja saa voitostaan puoli miljoona euroa ja voittaja kaupungit julistetaan
Euroopan Capital of Innovation Awards -tapahtumassa nyt ensi viikolla 24.–25.11.
Pidetään peukkuja pystyyn, että voitto saadaan tänne Vantaalle.
Vantaan vahvuuksina kisassa on kaupungin vahva kasvu, monet pienet sosiaaliset
innovaatiot, Aviapoliksen kehittyvä talousalue sekä kunnianhimoiset
ilmastotavoitteet. Kuvassa onkin siis yksinäistä meijän innovaatioista, jotka ovat
merkittäviä. Esimerkiksi tämä yhteisen pöydän ruoka-apu, jossa yli kaksi miljoonaa

kiloa hävikkiruokaa vuodessa jaetaan 50:ssä paikassa 5 000:lle ihmisille, jotka he
tarvitsevat sitä joka viikko.
Vantaa on tehnyt siis merkittävän loikan 60 v:ssa. Me ollaan kasvettu 15 000:n
asukkaan kaupungista Suomen neljänneksi suuremmaksi 240 000:n asukkaan
kaupungiksi. Ja kuitenkin taataan hyvät palvelut, kaupunki kukkii sosiaalisia
innovaatioita, mä pystyisin luettelemaan näitä vaikka kuinka paljon. Meillä on
esimerkiksi vanhemmat mukaan kouluun hanke, jossa vieraskieliset vanhemmat
voivat tulla opettelemaan suomen kieltä ja kirjoittamaan suomen kieltä yhdessä
lastensa kanssa luokkiin ja siitä on aivan erinomaiset kokemukset. Se on tuonut
sinne hyvää henkeä ja arvostusta sinne luokkiin. Koulujen digitaaliratkaisut,
osallistuva Vantaa-malli. Meillä on monia sosiaalisia hienoja innovaatioita ja oli
hauskaa, että Eurooppa on nämä tunnistanut ja arvostanut jo niin pitkälle, et on
päästy kolmen joukkoon. Mutta voittoa vielä yritetään ens viikolla.
Sitten kulttuuripalkintoja jaettiin. Vantaan järjesti ensimmäisen kulttuurigaalassa
nyt 10.11. ja se oli todella onnistunut kokemus ja kaikki me vannoimme, että tästä
tulee pysyvä traditio. Gaalassa jaettiin ansioituneen taiteilijan palkinto kirjailija Siri
Kolulle ja merkittävän kulttuuriteon palkinto Myyrmäki-liikkeelle. Nuoren taiteilijan
stipendin sai Marjanne Susi. Haluan lämpimästi onnitella näitä hienoja voittajia.
Kulttuuripalkintoa on kaupungin merkittävin palkinto ja sitä on myönnetty jo 45
v:n ajan. Vuosina 1976–2017 palkinto myönnettiin ansioituneelle taiteilijalle ja
vuodesta 2008 lähtien rinnalle on tullut siis toinen saman arvoinen palkinto, joka
annetaan merkittävästä kulttuuriteosta. Molempien palkintojen arvo on 10 000 €.
Kulttuuripalkintojen saajat päättää Vantaan kaupunginhallitus ja nuoren taiteilijan
stipendin päättää Vantaan kaupunkikulttuurilautakunta. Eli vielä lämpimästi
onnittelua näiden hienoille teoille ja hyville palkinnon saajille.
Nyt on kyllä todella tänäänkin, kun tätä infoa pidän, niin todella harmaa päivä. Ei
tiedä onko yö vai päivä. Todennäköisesti päivä, mutta valon Tikkurila on uusi
kaksipäiväinen valotapahtuma, jota todella tarvitaan ja se tuo valon tänne
Tikkurilan keskustaan huomenna perjantaina ja lauantaina. Valot syttyvät klo 17–
22. Kannattaa tulla katsomaan näitä hienoja valotaideteoksia. Valoreitti koostuu
valo- ja ääniteoksista, jotka nostavat esiin tutusta ympäristöstä yllätyksellisiä
tunnelmia. Installaatioiden tekijöinä nähdään vantaalaisia kotimaisia ansioituneita
valo- ja äänisuunnittelijoita sekä Vantaan kuvataidekoulun oppilaita ja Vantaan
taidetyöpajoja nuoria taiteentekijöitä. Yhdeksän installaation reitti on kohtuullinen.
Nekin jotka pelkäävät liian isoa urheilusuoritusta ni nyt ei kannata. Se on noin
kilometrin pituinen ja olen sen verran nähnyt, kun sitä tähän jo rakennetaan, että
kyllä siitä tulee todella hieno. Että lämpimästi tervetuloa. Se on siis tämän
viikonlopun auki.
Myös jouluvalot syttyvät eri puolilla Vantaata. Meillä palaa talvikauteen tunnelmaa
tuovia kausivaloja. Osa on jo sytytetty ja marraskuun lopussa valojen määrää vielä

lisätään. Valoin koristellut puut ilahduttavat meitä helmikuulle asti ja jouluisemmat
valot loppiaiseen saakka. Eli tunnelmallinen Joulukin saapuu tänne Vantaalle.
Ja lopuksi haluan toivottaa myöskin hyvää lasten oikeuksien viikkoa. Vietämme
tällä viikolla sitä. Sen viikon tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien tunnettuutta,
erityisesti lasten ja nuorten parissa. Teemana tällä kertaa on lapsen oikeus hyvään
kohteluun. Tänä vuonna on erityistä syytä tätä juhlia, sillä lapsen oikeuksien
sopimus on ollut Suomessa voimassa 30 v:ta ja lapsen oikeuksien päivänä 20.11.
myös liputetaan lapsille. Meillä on monia ohjelmia. Muutamia poimintoja koko
viikon kestää kukkuu taidefestivaali, vauvoille ja taaperoille, huomaa minut
teemapäivä on tiistaina pienten lasten osallisuudesta, perjantaina lasten oma
etäkokous kaupungin työntekijöiden lapsille ja jo perinteeksi on muodostunut
lapsen oikeuksien päivän konsertit, järjestetään nyt perjantaina kello 10. Kaikille
avoin ohjelma löytyy Vantaan tapahtumakalenterista. Ja muistaa tulee myöskin se,
että Vantaa hyväksyttiin Unicefin lapsiystävällinen kuntamalliin tämän vuoden
alusta lukien.
Eli nämä olivat terveiset tällä viikolla, ja kannanotot tällä viikolla. Lämpimästi
kiitoksia teille. Oikein hyvää marraskuun loppua ja seuraava info on meillä
joulukuun ensimmäinen päivä. Lämpimästi tervetuloa silloin mukaan kiitos.

