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KERAVAN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
AIKA

27.1.2020 klo 17.00 – 18.50

PAIKKA

Terveyskeskus, Metsolantie 2 Atrium

LÄSNÄ
Alkio Tiina, puheenjohtaja
Peltonen Kirsi, varapuheenjohtaja
Iiro Silvander
Johansson Erja
Nissinen Kyllikki
Nurmi Eero
Tenhunen Tapio
Viitala Pekka
Koskinen Iiris, sihteeri
Kirsi Rontu

Suomen Autismiyhdistys ry
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki/KH:n edustaja
Keski-Uudenmaan
Aivohalvausyhdistys ry
Keski-Uudenmaan Omaishoitajat
ja Läheiset ry
Keravan kaupunki
Tuusulan Seudun
mielenterveysyhdistys TUUMI
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunginjohtaja

POISSA
Björnman Kuisma
Boman Katja
Olin Sanna-Mari
Virolainen Arja

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

2§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin

3§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin

Keski-Uudenmaan
Kehitysvammaistentuki ry
Keravan kaupunki
Nuorisovaltuuston edustaja
Keski-Uudenmaan Kuulo ry
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4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin

5§

Kaupunginjohtajan tapaaminen oli 17.12.2019 Keravan Vanhus- ja
vammaisneuvostojen puheenjohtajat ja sihteerit tapasivat.
Käsiteltiin virkamiesten pois jäämistä ja miten jatkossa asiat kulkevat
eteenpäin.
Sovimme, että vanhus- ja vammaisneuvostojen sihteerit laittavat viestin
ranskalaisilla viivoilla tarpeista tai ehdotuksista kaupunginsihteerille Sanna
Saariniemelle ja ne käsitellään aina kaupungin johtoryhmässä.
Kaupunginjohtaja tulee vierailulle vammais- ja vanhusneuvoston kokoukseen
alkuvuodesta. Ei ole vielä vahvistusta pääseekö jo tähän kokoukseen.

Ohessa muistio tapaamisesta.

Merkitään tiedoksi:
Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu tuli vierailulle kokoukseen. Kertoi miksi on
muutettu käytäntöjä virkamiesedustuksessa. Jatkossa laitamme ranskalaisilla
viivoilla asioita tiedoksi kaupunginsihteeri Sanna Saariniemelle hän toimittaa
kaupungin johtoryhmälle käsiteltäväksi. Kiinteistöiden peruskorjauksissa
sekä uusista rakennuskohteista laitamme myös ranskalaisia viivoja mitä tulee
huomioida vammaisten näkökulmasta. Kirsi Ronnulle sihteeri laittoi
sähköpostilla hänen pyytämän muistutuksen Killan koulun
peruskorjauksesta, jossa pitää ottaa huomioon ulkotilat ettei rajoita pihan
toimivuutta vammaisille.

6§

Kaavalausunnot
Kaavalausuntoja pyydetään jatkossakin ja jokainen voi lausua oman
näkemyksensä suoraan kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

Merkitään tiedoksi:
Keskusteltiin asiasta, että jatkamme suoraan kaupunkisuunnittelun linkistä
kommentointeja. Yhdistyksien edustajat voivat käydä heidän hallituksen
kokouksissa asiasta keskustelua ja tehdä yhteisen lausunnon.
Viherkaava asioissa pyydetään seuraavaan kokoukseen Emmi Malin
avaamaan asiaa tarkemmin.
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7§

Vampon seurantaraportti
Vastauksia ei ole saatu vielä kaikilta, mutta otetaan maaliskuun kokouksessa
asia esille.

Merkitään tiedoksi:
Yritetään saada seuraavaan kokoukseen.

8§

Kasvon organisaatiomuutos
Vammaisopetus EHA 1 ja EHA 2 siirtyy 1.2.2020 Kasvun- ja oppimisen
tukipalveluiden alle ja päiväkotejakin koskee erityistarpeiden mukaisesti.
Monitoimitalon erityistarpeiden huomioiminen.
Sihteeri tiedusteli Kasvon toimialajohtaja Tiina Larssonilta, että voisimmeko
kutsua Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Helena Ripattia kertomaan asiasta
tarkemmin. Kutsutaan Helena Ripatti 30.3.2020 kokoukseen.

Merkitään tiedoksi:
Keskusteltiin asiasta aika pitkään ja vammaisneuvosto tuli siihen tulokseen,
ettei tarvita lisää tietoa miten organisaatio muutos vaikuttaa vai vaikuttaako
ollenkaan.
Päätettiin kutsua Helena Ripatti seuraavaan kokoukseen kertomaan
Keravanjoen monitoimitalosta.

9§

Muut asiat
-

Kehitysvammaisten poliklinikkapalvelut
Kehitysvammaisten henkilöiden kuntoutuspoliklinikkapalvelut tuotetaan
kaupungin omana toimintana ja heidän kuntoutussuunnitelma laaditaan
Keravan terveyskeskuksessa.
Vaihtoehtoja kuntoutuspalvelujen järjestämiseen jatkossa selvitetään.
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Perhepalvelujen päällikkö Kati Sihvonen on ollut yhteydessä
puheenjohtajaan ja ehdottanut, että hän tulisi perheitä tukevien palvelujen
johtaja Erja Rainion kanssa mielellään kertomaan, mikä on tämän hetkinen
tilanne. Sovittiin, että kutsutaan heidät seuraavaan kokoukseen.
-

Missä mennään kuljetuspalveluissa, joka astuu voimaan 1.4.2020
Keskusteltiin asiasta ja tuli esille asiakasohjeistus, taksien ohjeistus sekä
taksikorttien vaihto.

Merkitään tiedoksi: Selvitetään

10 §

Seuraava kokous
30.3.2020 klo 17.00 Terveyskeskus Atrium, Metsolantie 2

11 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 18.50

Tiina Alkio
Puheenjohtaja

Iiris Koskinen
Sihteeri

