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KERAVAN KAUPUNKI
SÄÄDÖSKOKOELMA
_______________________________________________________________

KERAVAN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAOHJEET

Kaupunginhallitus hyväksynyt
1§
Tarkoitus
Keravan vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella
toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja
vammaisjärjestöjen asiantuntijaelin, joka toimii vammaisten
etujen hyväksi.
2§
Kokoonpano
Vammaisneuvostoon kuuluu yhteensä 14 jäsentä ja varajäsentä.
Toimintakausi on kaksi vuotta. Vammaisneuvosto pyytää
vammaisjärjestöiltä ehdokkaat joka toinen vuosi.
Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan
vastaavaksi ajaksi vammaisjärjestöistä 6 varsinaista jäsentä ja
heille pääsääntöisesti saman järjestön henkilökohtaiset
varajäsenet. Tavoitteena on, että järjestön sama edustaja
vaihtuisi kahden kauden jälkeen.
Edustajan valinta on yhdistys/henkilökohtainen 2 + 2 vuotta,
suositus kuitenkin on, että sama henkilö voidaan vain
poikkeustapauksissa valita seuraaville kausille toisen
yhdistyksen ehdokkaana.
Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan
vastaavaksi ajaksi neljä (4) luottamushenkilöjäsentä
varajäsenineen ja kolme (3) viranhaltijajäsentä. Tavoitteena on,
että edustus ja asiantuntemus tulevat sosiaali- ja
terveysvirastosta, kaupunkitekniikasta ja kasvatus- ja
opetusvirastosta. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää
keskuudestaan edustajan ja varaedustajan vammaisneuvostoon.
Vammaisneuvosto nimeää keskuudestaan vammaisneuvostolle
puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus
nimeää kaupunginjohtajan esityksestä sihteerin.
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3§
Tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on:
Vammaisneuvoston tarkoitus on toimia vammaisten ihmisten
äänenä kunnassa.

1) seurata Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO:n
toimenpiteiden toteutumista omalla alueellaan
2) lisätä kuntalaisten ja päättäjien tietoisuutta vammaisasioista
3) seurata kunnassa harjoitettavan vammaispolitiikan
toteutumista
4) antaa lausuntoja ja ottaa kantaa vammaisia ihmisiä koskevaan
kunnalliseen päätöksentekoon, suunnitteluun ja asioiden
toteutukseen/välittää kokemusasiantuntijuuttaan jäsenten
kautta lautakuntien päätöksiin
5) vaikuttaa siihen, että vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet
otetaan yhdenvertaisesti huomioon kaikilla elämän osa-alueilla
6) huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta yhdessä
kaupungin tiedotuksen kanssa
7) tehdä kaupunginhallitukselle esitys toimintasuunnitelmasta ja
siihen perustuvaa toimintaa varten tarvittavasta määrärahasta
sekä antaa tiedoksi kalenterivuosittain laadittava
toimintakertomus
4§
Kokoukset
Vammaisneuvosto pitää vähintään 4-6 kokousta kalenterivuoden
aikana. Tarvittaessa vammaisneuvosto kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta muinakin aikoina.
Vammaisneuvoston kokousasiat valmistelee työvaliokunta, johon
kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
vammaisjärjestön keskuudestaan nimeämä jäsen.
Vammaisneuvosto voi valita keskuudestaan työryhmiä.
5§
Palkkiot
Kokouspalkkiot maksetaan luottamushenkilöiden palkkio- ja
matkustussäännön mukaisesti.
6§
Erinäiset määräykset
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Kaupunki osoittaa vammaisneuvostolle vuotuista toimintaa varten
määrärahoja, joiden käytöstä vammaisneuvosto laatii
toimintasuunnitelmaan perustuvan käyttösuunnitelman.
Vammaisneuvostolla on oikeus käyttää asiantuntijoita ja
luennoitsijoita tehtäviensä hoitamista varten.

_____________________

