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KERAVAN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
AIKA

28.11.2019 klo 17.00 – 18.30

PAIKKA

Keuda Keskikatu 3, 1 krs. kokoustila Loungen

LÄSNÄ
Alkio Tiina, puheenjohtaja
Peltonen Kirsi, varapuheenjohtaja
Björnman Kuisma

Viitala Pekka
Koskinen Iiris, sihteeri

Suomen Autismiyhdistys ry
Keravan kaupunki
Keski-Uudenmaan
Kehitysvammaistentuki ry
Keravan kaupunki
Keski-Uudenmaan
Aivohalvausyhdistys ry
Keski-Uudenmaan Omaishoitajat
ja Läheiset ry
Keravan kaupunki
Tuusulan Seudun
mielenterveysyhdistys TUUMI
Keravan kaupunki
Keravan kaupunki

Iiro Silvander
Olin Sanna-Mari
Virolainen Arja

Keravan kaupunki/KH:n edustaja
Nuorisovaltuuston edustaja
Keski-Uudenmaan Kuulo ry

Boman Katja
Johansson Erja
Nissinen Kyllikki
Nurmi Eero
Tenhunen Tapio

POISSA

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

2§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin

3§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin
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4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin

5§

Kysely virkamiesten pois jäämisestä vammais- ja vanhusneuvoston
kokoonpanosta
Keravan Vanhus- ja Vammaisneuvosto kysyi kaupunginjohtajan
johtoryhmältä miten vanhus ja vammaisneuvosto saa tietoa kyseisistä
palveluista toimialoilta?

Merkitään tiedoksi:
Kaupunginjohtaja on kutsunut puheenjohtajat ja sihteerit palaveriin
17.12.2019 ja selventää miten jatkossa toimitaan.

6§

Kaavalausunnot
Selvitetään kannattaako jatkossa jo suunnitteluvaiheessa
kaupunkisuunnittelun pyytää vammaisneuvostolta lausuntoja. Laitetaan
tiedustelu kaupunkisuunnittelu@kerava.fi

Merkitään tiedoksi:
Sovittiin, että jatketaan samaan malliin. Sihteeri lähettää kaikille tiedoksi, kun
saa kaavalausuntoja. Jokainen voi käydä kommentoimassa.

7§

Vampon seurantaraportti
On lähetetty toimialoille täytettäväksi 17.10.2019.
Merkitään tiedoksi:
Toimialoista Kasvo on palauttanut täytettynä

8§

Uimahallin alennusliput erityisvammaisryhmille

Sihteeri lähetti Marjaana Riskulle sähköpostia asiasta mitkä ovat perusteet
alennuksista. Tiedustelin myös uimahallin hissin toiminnasta.
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Erityisryhmien vuosikortti voidaan myöntää Kela-kortin tunnusta tai
hyväksyttyä hakemusta vastaan. Myöntämisperusteet löytyvät liitteestä.
Kortin hinta on 60,00 €/ vuosi.
Uimahallin hissin nappia tulee painaa koko ajan hissiä tilattaessa sekä sisällä
ollessa. Kaikki inva hissit toimivat samalla tavalla.

Merkitään tiedoksi:
Sihteeri pyysi Marjaana Riskulta suoraa linkkiä kerava.fi sivuille
alennuslipuista erityisvammaisryhmille uimahallin kohtaan.

9§

Muut asiat
1. Keravan uimahallin soveltuvuudesta vammaisille esteettömyys on todella
tärkeä asia
2. Keravan laaja hyvinvointikertomus
3. Uudenmaan kuntien on yhdessä järjestettävä
kehitysvammapoliklinikkapalvelut
4. Voisiko Keravalle järjestää lisä tiloja vanhusten päivätoimintaan ja
useampana päivänä viikossa

Merkitään tiedoksi:
1. Keravan uimahallin parkkipaikalla invapaikat ovat kaukana ja merkitty
ainoastaan asfalttiin, pitäisi saada merkit myös tolppiin. Talviaikana tulee
ongelmia pysäköinnin kanssa.
Kulkeminen rampin kautta sisälle on hankalaa pyörätuolin ja rollaattoreiden
kanssa. Kulkuramppi on liukas ja talvella siihen kertyy lunta.
Vammaisneuvoston varajäsen Leila Hännikäinen tiedustelee itsensä sekä
muiden käyttäjien puolesta voisiko monitoimialtaan matalaan päähän saada
jonkinlaisen ylösnousun esim. portaat yms. vesijumpan jälkeen ollaan
väsyneitä. On myös huomioitava uimataito jota ei löydy kaikilta.
Tähän samaan asiaan liittyen Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry
tiedustelee myös kaiteesta voisiko sitä saada säädettyä, kun on aika
korkealla. Johtunee siitä, että veden pintaa lasketaan 185 cm:stä n. 20 cm ja
kaide jää paikoilleen ja huonosti liikkuville on silloin kaide liian ylhäällä.
Voisiko sinne lisätä alemmas toisen kaiteen?
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2. Keravan laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020, joka sisältää
hyvinvointisuunnitelman.
Kertomuksessa ei ole huomioitu vammaisia ollenkaan.
3. Uudenmaan kuntien on yhdessä järjestettävä
kehitysvammapoliklinikkapalvelut
Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri ry:n puheenjohtaja on lähettänyt
kirjeen Uudenmaan kunnille, Vammaisneuvostoille, Etevaan ja HUS:n
Seuraavaan kokoukseen kutsutaan perhepalveluiden päällikkö Kati Sihvonen
kertomaan asiasta tarkemmin, miten Keravalla tämä on asia
järjestetty/järjestymässä.
4. Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n edustaja Kyllikki Nissinen
tiedusteli olisiko mahdollista saada Keravalle vanhusten
päiväkoti/toimintatila, jossa olisi useampana päivänä ohjattua toimintaa esim.
liikuntaa.

10 §

Seuraavat kokoukset
27.1.2020 klo 17.00 Terveyskeskus Atrium, Metsolantie 2
30.3.2020 klo 17.00 Terveyskeskus Atrium, Metsolantie 2
25.5.2020 klo 17.00 Terveyskeskus Atrium, Metsolantie 2
28.9.2020 klo 17.00 Terveyskeskus Atrium, Metsolantie 2
30.11.2020 klo 17.00 jossain?

11 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 18.30

Tiina Alkio
Puheenjohtaja

Iiris Koskinen
Sihteeri

