30.7.2018

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

1. KOKOUKSET
Vammaisneuvosto kokoontuu tarvittaessa. Kokousten minimimäärä on kuitenkin
vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan neljä – kuusi kokousta vuodessa.
Työvaliokunta toimii valmistelevana elimenä ja kokoontuu ennen
vammaisneuvoston kokouksia.

2. TAPAHTUMAT
Tavoitteena on lisätä näkyvyyttä ja osallistua tapahtumiin. Keravan päivään ja
resurssien puitteissa myös muihin tapahtumiin.
Järjestetään Kansainvälisen vammaisten päivän juhla joulukuussa. Juhlassa
jaetaan Keravan vammaisneuvoston myöntämä Esteettömyyspalkinto.

3. KOULUTUS
Halukkaat saavat osallistua seminaareihin ja koulutuksiin. Seurataan
koulutustarjontaa.
Vieraillaan Apuväline -tapahtumassa Tampereella 7. – 9.11.2019.

4. VAMMAISPOLITIIKKA
Seurataan Keravan kaupungin vammaispoliittisen ohjelman 2017 – 2022
toteutumista.
Seurataan, miten vammaisten henkilöiden oikeuksia korostavan YK:n
yleissopimuksen pääsisältö eli vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien
järjestöjen osallistaminen ja osallistuminen kaikkeen heitä koskevaan kunnalliseen
päätöksentekoon toteutuu alueellamme.
Seurataan valtakunnallista vammaispolitiikkaa ja lainsäädäntöä.
Seurataan sote-maakuntauudistuksen etenemistä.

Osallistutaan Uudenmaan vammaisneuvoston (UVA) toimintaan. Keravan
vammaisneuvostosta ovat mukana Tiina Alkio jäsenenä ja Kirsi Peltonen
varajäsenenä. On sovittu, että ennen maakuntalakien voimaantuloa
kokousedustajien kokouspalkkiot ja matkakulut maksetaan vammaisneuvoston
kustannuspaikalta.
Pyritään kehittämään yhteistyötä viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja
lautakuntien kanssa. Tavoitteena mm. saada hyvissä ajoin vammaisneuvoston
tietoon vammaisia henkilöitä koskevat suunnitelmat ja päätöksentekoaikataulut.

5. MUU TOIMINTA, ALOITTEET, LAUSUNNOT JA SELVITYSPYYNNÖT
Otetaan kantaa paikalliseen kaavoittamiseen, rakentamiseen ja peruskorjauksiin.
Toteutetaan Keravalla esteettömyyskartoitus sekä kaupungin, että muissa julkisissa
tiloissa. Pyritään toteutuksessa osallistamaan vammaisia mm. hyödyntämällä
heidän kokemuksiaan yleisten tilojen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.
Seurataan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kehitystä ja kilpailutuksia ja
otetaan tarvittaessa kantaa.
Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden
järjestämistavasta päättäminen siirtymäkaudeksi (maakuntahallintoon siirtymiseen
saakka) saattaa siirtyä vuoden 2019 puolelle. Seurataan tilannetta ja osallistutaan
päätöksentekoon mahdollisuuksien mukaan.
Vammaisneuvoston 3.1.2018 tekemään selvityspyyntöön, koskien vammaisten
henkilöiden kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien käytänteitä heitä koskevien
asioiden suunnittelussa ja päätöksenteossa, ei ole saatu vielä vastausta.

6. TIEDOTUS
Vammaisneuvoston toimintaa tunnetaan edelleen heikosti. Vammaisneuvoston
tunnettuuden ja näkyvyyden parantamiseksi vammaisneuvoston on tehostettava
tiedotustaan. Ollaan yhteydessä paikallislehtiin.
Vammaisneuvoston toimintaohjeissa sanotaan vammaisneuvoston tarkoituksen ja
tehtävän olevan toimia vammaisten äänenä kunnassa ja toimia vammaisten etujen
hyväksi. Tämä ei toteudu, ellei vammaisneuvosto tavoita mahdollisimman suurta
joukkoa vammaisista.
Vammaisten ja vammaisneuvoston välisen tiedonkulun ja vammaisneuvoston
toiminnan tehostamiseksi järjestetään yleisötapaaminen.
Keravan vammaisneuvostolle on laadittu viestintäsuunnitelma, mitä noudatetaan ja
päivitetään tarpeen tullen.
Keravan vammaisneuvostolle on luvattu oma sivu kaupungin verkkosivujen
yhteyteen. Nyt sivu on yhteinen Nuorisovaltuuston ja Vanhusneuvoston kanssa ja
siten vammaisten vaikeasti saavutettavissa.

Vammaisneuvosto on mukana myös Keravan kaupungin ylläpitämässä
Yhteisönetissä ja Facebookissa.
Vammaisneuvoston esitettä on jaossa mm. kirjastossa, Sampolan
palvelukeskuksessa, Viertolassa, terveyskeskuksessa ja Hyvinvointityön
keskuksessa.
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