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KERAVAN VAMMAISNEUVOSTONKOKOUS

AIKA

15.2.2018 klo 17.00 – 18.31

PAIKKA

Keravan terveyskeskus, Metsolantie 2, B-ovi, Atrium, Kerava
Kahvia tarjolla klo 16.45 alkaen

LÄSNÄ
Kiiski Aarne , puheenjohtaja
Käkelä Merja, poissa
Sinijoki Seija
Molin Kati
Alkio Tiina
Tenhunen Tapio
Koskinen Iiris, poissa
Silvander Iiro
Harju Milja, poissa
Meklin Jari, poissa
Arvola Anne, sihteeri
Heikkinen Mari, poissa
Kortelainen Riikka
Viitala Pekka
Boman Katja
Peltonen Kirsi
Nurmi Eero, poissa
Nissinen Kyllikki
KUTSUTTUNA
Jari Jormalainen

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

2§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin.

Keravan Diabetesyhdistys ry
Keski-Uudenmaan Omaishoitajat
ja Läheiset ry
Keravan Reuma ja Tules
Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys
ry
Suomen Autismiyhdistys ry
Tuusulan Seudun
mielenterveysyhdistys TUUMI
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki/KH:n edustaja
Nuorisovaltuuston edustaja
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki
Keski-Uudenmaan Omaishoitajat
ja Läheiset ry
Keravan kaupunki
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3§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on jaettu jäsenille 5.2.2018. Todettiin, että kokous on laillisesti
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

5§

Sähköpostipäätös Keravan vammaisneuvoston ehdokkaista Uudenmaan
väliaikaisen maakunnallisen vammaisneuvoston jäseniksi
-

-

Puheenjohtaja teki 12.12.2017 vammaisneuvoston jäsenille ehdotuksen, että
Keravan vammaisneuvostosta nimetään väliaikaisen maakunnallisen
vammaisneuvoston jäseniksi Tiina Alkio varsinaiseksi ja Kirsi Peltonen
varajäseneksi. Viestiin tuli kymmenen (10) vastausta ja kaikissa kannatettiin
puheenjohtajan ehdotusta.
Väliaikaisen maakunnallisen vammaisneuvoston järjestäytymiskokous pidettiin
15.1.2017, kokouspöytäkirja liite 1. Kokouksessa vahvistettiin kunnallisten
vammaisneuvostojen tekemät jäsenvalinnat. Väliaikaisen vammaisneuvoston
nimeksi päätettiin Uudenmaan vammaisneuvosto (UVA) ja se toimii, kunnes
maakunnan virallinen vammaisneuvosto nimetään maakuntien aloittaessa
toimintansa.

Kirjattiin joulukuun 2017 puolivälissä tehty sähköpostipäätös Keravan
vammaisneuvoston ehdokkaista Uudenmaan väliaikaisen maakunnallisen
vammaisneuvoston jäseniksi. Ehdokkaiksi valittiin Tiina Alkio varsinaiseksi ja
Kirsi Peltonen varajäseneksi.
Uudenmaan väliaikaisen maakunnallisen vammaisneuvoston
järjestäytymiskokouksessa 15.1.2018 vammaisneuvostojen tekemät
jäsenehdotukset vahvistettiin ja nimeksi päätettiin Uudenmaan
vammaisneuvosto (UVA).

6§

Sähköpostipäätös selvityspyynnön lähettämisestä Keravan päättäjille ja
soten toimialalle koskien vammaisten osallistamisen toimintatapoja
-

Puheenjohtaja teki 3.1.2018 vammaisneuvoston jäsenille ehdotuksen, että
Keravan vammaisneuvosto päättää lähettää selvityspyynnön siitä, että miten
Keravalla käytännössä varmistetaan vammaisten vaikuttamismahdollisuudet eli
osallistaminen, heitä koskevien asioiden suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Viestiin tuli yhdeksän (9) vastausta ja kaikissa kannatettiin puheenjohtajan
ehdotusta. Liitteet 2. ja 3.
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-

Vastausta selvityspyyntöön ei ole vielä tullut.

Kirjattiin tammikuun 2018 alussa tehty sähköpostipäätös Keravan
vammaisneuvoston selvityspyynnön lähettämisestä Keravan päättäjille ja
soten toimialalle koskien vammaisten osallistamisen toimintatapoja.
Todettiin, että vastausta selvityspyyntöön ei ole vielä tullut. Arveltiin sen
johtuvan selvityspyynnön laaja-alaisuudesta ja siitä, että vastaavaa ohjetta ei
ole Keravalla aikaisemmin tehty.

7§

Vampon seurantaraportti 2017
-

Vampon seurantaraportti on lähetetty 8.12.2017 toimialoille täydennettäväksi.
Toistaiseksi seurantaraportin palauttaneita on vain kaksi.
Jari Jormalainen esittelee Keravan kaupungin penkkiprojektia.

Toivottiin kaikkien Vammaispoliittisessa ohjelmassa mainittujen
vastuutahojen täydentävän seurantaraportin 5.4.2018 pidettävään
vammaisneuvoston kokoukseen mennessä.
Suunnittelija Jari Jormalainen Kaupunkitekniikasta esitteli meneillään olevaa
penkkiprojektia. Keravalla on lähes 500 erilaista penkkiä. Hyvällä penkkien
sijoittelulla edistetään esteettömyyttä ja saavutettavuutta, ihmisten liikunta
lisääntyy ja vammaisten, vanhusten ja liikuntarajoitteisten osallistuminen
yhteiskuntaan tulee helpommaksi.
Kaupunki tuo nettisivuilleen aiheeseen liittyvää lisätietoa, mm.
penkkikyselyn. Vammaisneuvostolle toimitetaan ”penkkitiedote” järjestöille
jaettavaksi.

8§

Keravan vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2017
-

Ehdotus toimintakertomukseksi liitteenä 4.

Jaettu ehdotus hyväksyttiin vammaisneuvoston toimintakertomukseksi
vuodelta 2017.

9§

Kaupunginsihteerin ja vammaisneuvoston edustajien tapaaminen
- Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kävivät 16.1.2018 tapaamassa
kaupunginsihteeri Sanna Saariniemeä. Tutustumisen lisäksi keskusteltiin
tiedonkulusta vammaisneuvoston, päättäjien ja päätöksentekoelimien välillä. Pienet
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asiat hoidetaan ilmoitusasioina, merkittävämmät kuten selvityspyynnöt ja
kannanotot pöytäkirjanotteella. Muistiinpanot tapaamisesta, liite 10.
- Lautakunnille ja kaupunginhallitukselle tarkoitetut viestit lähetetään
pääsääntöisesti elimien jäsenille henkilökohtaisesti.
Saimme kaupunginsihteeriltä mielenkiintoisen historiatiedon. Keravan
kaupunginhallitus asetti Keravan ensimmäisen vammaisneuvoston kokouksessaan
12.2.1990.
Tapaaminen merkittiin tiedoksi.

10 §

Kaavalausunnot
- Edellisen kokouksen jälkeen Keravan vammaisneuvosto on kertonut mielipiteensä
kaupunkisuunnittelulle kaavalausunnon muodossa seuraavasti:
 Liite 5 Koivikon täydennysrakentaminen
 Liite 6 Asemanseutu
 Liite 7 Ahokuja
- Seuraajaa Manu Jääskeläiselle ei ole vielä löytynyt. Manu on luvannut jatkaa
lausuntojen tekemistä toistaiseksi.
Edellisen kokouksen jälkeen lähetetyt kaavalausunnot merkittiin tiedoksi.

11 §

Sote Uusimaa / Vammaisten palvelut
- Jari Mekliniltä saatu Vammaisten palvelut -ryhmän loppuraportti on jaettu
vammaisneuvoston jäsenille 5.2.2018.
- Vammaisten palvelut -suunnitteluryhmä jatkaa työtään edelleen.
Jari Mekliniltä saadun tiedon mukaan Vammaisten palvelut -ryhmän toiminta
jatkuu vielä loppuraportin valmistumisen jälkeenkin. Ryhmässä jatkavat
Keravalta jäsenenä Raija Hietikko ja varajäsenenä Jari Meklin.
Puheenjohtaja rohkaisi vammaisneuvoston jäseniä tutustumaan
loppuraporttiin, vaikka siinä sivuja runsaasti (132) onkin.
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12 §

Kuljetuspalveluiden yhteishankinnan valmistelu
- Kuljetuspalveluiden yhteishankinnan palvelukuvausluonnos on kaikkien
halukkaiden kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla. Asiaa koskevaa, Jarno
Moisalan lähettämää viestiä, on jaettu vammaisneuvostolle ja vammais- ja
eläkeläisjärjestöille.
- Keravan kaupunki on tilannut ulkopuoliselta asiantuntijalta selvityksen
kuljetuspalveluiden vaihtoehtoisista järjestämistavoista. Osana tätä selvitystä
järjestetään työpaja 19.2.2018 klo 17 – 20 Sampolan palvelukeskuksessa. Kutsu ja
ilmoittautumisohjeet työpajaan on jaettu vammais- ja vanhusneuvostojen jäsenille
ja vammaisjärjestöille 2.2.2018.
Pidettiin hyvin tarpeellisena kaupungin ulkopuoliselta asiantuntijalta tilaamaa
selvitystä vaihtoehtoisista kuljetuspalveluiden järjestämistavoista ja niiden
vaikutuksista.
Tässä yhteydessä nousi esiin Keravan kaupungin nettisivujen heikko
saavutettavuus. Muisteltiin kerrotun, että kaupungin sivut ovat uusimistyön
alla, tarkempaa tietoa ei kenelläkään ollut.
Päätettiin tiedustella asiaa tietohallintopäällikkö Risto Carlsonilta. Todettiin,
että sivujen saavutettavuuden testaamista olisi tarpeen toteuttaa yhdessä
vammaisten kanssa, jo suunnitteluvaiheessa.

13 §

Keski-Uudenmaan Vammaismessut
-

-

Jo valittua Keravan vammaisneuvoston messutyöryhmää olisi tarpeen laajentaa
niin, että siihen kuuluisivat kaikki järjestöjen ja luottamushenkilöiden varsinaiset
jäsenet. Messupalavereihin Tuusulan ja Järvenpään vammaisneuvostojen
kanssa riittänee osallistujiksi pj, vara pj ja sihteeri.
Puheenjohtaja kävi palaverissa Keudassa. Muistiinpanot liite 8, tiedoksi. Niistä
selviää tilanne ja mukavasti hieman se, että mitä olemme järjestämässä.
Kohta on aika aloittaa messutyöryhmien tapaamiset.
Messujen hyvin alustava talousarvio liitteenä 9. Tätä ei ole vielä käsitelty
missään elimissä.
Messuvalmistelujen tilannetiedotus on lähetetty Tuusulan ja Järvenpään
vammaisneuvostoille (20.1.) ja Keravan soten toimialalle (22.1.).

Todettiin tarpeelliseksi periaatteessa kaikkien vammaisneuvoston jäsenten
työpanos, sitten kun järjestelyt ja ohjelma alkavat tarkemmin hahmottua.
Keravan, Tuusulan ja Järvenpään vammaisneuvostojen yhteisen
messutyöryhmän 1. tapaaminen pidetään todennäköisesti 26.2. Keravalla.
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14 §

Ilmoitusasiat
-

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallisen
toimintaohjelman 2018 – 2019 julkistamistilaisuus järjestetään 13.3.2018 klo 13
– 16 Helsingissä.
VANE:n lähettämä kutsu ja ilmoittautumisohjeet tilaisuuteen on jaettu
vammaisneuvoston jäsenille 31.1.2018.

Ilmoittautuminen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen
kansallisen toimintaohjelman 2018 – 2019 julkistamistilaisuuteen on tehtävä
viimeistään 23.2.2018.
”Hankintalaki ja kuljetuspalvelut – onko kilpailutukselle vaihtoehtoa” –
yleisötilaisuus järjestetään Sipoossa 20.2.2018 klo 15.30. Esite ja ohjeet on
jaettu vammaisneuvoston jäsenille.

15 §

Muut esille tulevat asiat
Syntyi keskustelua Kela-taksista. Jäsen Tapio Tenhunen lupasi kertoa
seuraavassa kokouksessa (5.4.2018) Kela-taksin käyttöön liittyvistä
menettelytavoista ja niihin mahdollisesti säädösten muuttuessa tulevista
muutoksista.

16 §

Seuraava kokous
Seuraava kokous 5.4.2018 klo 17.00, Terveyskeskus / Atrium.

17 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.31.

VAKUUDEKSI

Aarne Kiiski, puheenjohtaja

Anne Arvola, sihteeri

