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KERAVAN VAMMAISNEUVOSTONKOKOUS

AIKA

5.4.2018 klo 17.00 – 18.45.

PAIKKA

Keravan terveyskeskus, Metsolantie 2, B-ovi, Atrium, Kerava

LÄSNÄ
Kiiski Aarne , puheenjohtaja
Nissinen Kyllikki

Koskinen Iiris, poissa
Silvander Iiro, poissa
Harju Milja, poissa
Meklin Jari, sihteeri
Arvola Anne
Heikkinen Mari, poissa
Kortelainen Riikka
Viitala Pekka
Boman Katja
Peltonen Kirsi
Nurmi Eero, poissa
Erkki Havansi

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
Keravan kaupunki

Forsström Kirsi
Hurmerinta Maaret
Kurtti Hanna
Laaksonen Marjut

Keravan vammaispalvelu
Keravan vammaispalvelu
Keravan vammaispalvelu
Keravan vammaispalvelu

Sinijoki Seija
Molin Kati, poissa
Alkio Tiina
Tenhunen Tapio

KUTSUTTUINA

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.
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2§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

3§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty 23.3.2018. Todettiin, että kokous on laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.

5§

Keravan VPL- ja SHL -kuljetuspalveluiden nykytila
Keravan vammaispalvelutiimi esitteli ja kertoi vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista Keravalla.
Vammaisneuvoston jäsenet esittivät aktiivisesti kysymyksiä.

6§

Vampon seurantaraportti 2017
-

Vampon seurantaraportti on lähetetty 8.12.2017 toimialoille täydennettäväksi.

Todettiin, että toimialat ovat palauttaneet niitä heikosti: elinvoima-, ja vapaaaika- ja soten toimialat puuttuvat. Jari Meklin lupasi kiirehtiä asiaa soten
osalta.

7§

Sote Uusimaa / Vammaisten palvelut
Jari Meklin kertoi, että alatyöryhmät eivät ole kokoontuneet, sen sijaan
vammaispalvelun valmisteluryhmä on kokoontunut ja kevään aikana on
keskitytty hyvien käytäntöjen keräämiseen. Jari ei itse ole ollut varajäsenen
roolissa aina ryhmässä mukana, mutta todettiin keskustelussa, että Keravalla
hyviä käytäntöjä on esimerkiksi nykyinen kuljetuspalvelujärjestelmä, johon
asiakkaat ovat pääosin olleet tyytyväisiä. Toinen hyvä käytäntö on Keskitetty
asiakas- ja palveluohjausyksikkö, joka voi asiakkaan antaessa luvan käsitellä
asiakkaan asioita moniammatillisesti.
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8§

Kuljetuspalveluiden yhteishankinnan valmistelu
- Keravan kaupungin ulkopuoliselta asiantuntijalta (KPMG Oy Ab) tilaama selvitys
kuljetuspalveluiden toteutusvaihtoehdoista on valmistunut 7.3.2018. Se on jaettu
vanhus- ja vammaisneuvostoille ja se on luettavissa myös kaupungin kotisivuilta.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala on pyytänyt vammaisneuvostolta lausuntoa
em. selvityksestä ja siinä esiin nousseista johtopäätöksistä. Lausunto on annettava
19.4.2018 mennessä.
Perustettiin työryhmä, Tiina, Kirsi, Pekka, Seija ja Aarne. Työryhmä
valmistelee lausunnon.

9§

Kaavalausunnot
- Edellisen kokouksen jälkeen Keravan vammaisneuvosto on kertonut mielipiteensä
kaupunkisuunnittelulle kaavalausunnon muodossa seuraavasti:
 Liite 1 Ratapellonkuja 4:
 Liite 2 Kalevan uudet pientalotontit
 Liite 3 Käenkatu 2, Väinämöisentie 16 ja Terhikintie 3
 Liite 4 Rajamäentie
 Liite 6 Vuorela, Klondyke, Kumitehtaan alue
Kaupunkikehityspalveluista on tiedusteltu, että tekeekö vammaisneuvosto
kaikista kaavahankkeista lausunnon myös jatkossa.
Todettiin, että pienistä ja vähäisistä, esim. omakoti- ja rivitalohankkeista ei
tehdä lausuntoa. Sen sijaan lausunto annetaan, jos kaavalla on merkitystä
vammaisten asumiseen, asiointiin, työntekoon, liikkumiseen jne. Esimerkiksi
kerrostalo-, liike- ja yleisten tilojen hankkeista, kulkuväylistä jne.
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima kirje asiasta lähetettäväksi
kaupunkikehityspalveluille, liite 8.

10 §

Keski-Uudenmaan Vammaismessut
-

Messusivut www.vammaismessut.net on päivitetty vastaamaan valmistelujen
nykytilannetta. Mm. näytteilleasettajien pöytävarausjärjestelmä on toiminnassa
ja useita pöytävarauksia on jo tehty.

Todettiin, että 11 näytteilleasettajaa on jo tähän mennessä varannut pöydän.
Ohjelmavinkkejä otetaan vastaan. Tuusulan pormestari Arto Lindberg tuo
heidän tervehdyksen. Kysytään mahdollisesti Keravan kaupunginjohtajaa
tuomaan oma tervehdyksensä.
Messuilla on mukana Hypo-koira, joka tunnistaa verensokerin vaihtelut.
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12.4. on seuraava kuntien vammaisneuvostojen messutyöryhmän tapaaminen
asian tiimoilta.

11 §

Kelataksi
Jäsen Tapio Tenhunen perehdytti vammaisneuvostoa Kelataksijärjestelmään.

12 §

Korvaukset ja kokouspalkkiot Uudenmaan vammaisneuvoston (UVA) jäsenille
-

Koska maakunnat eivät ole vielä aloittaneet toimintaansa, on UVA toistaiseksi
epävirallinen elin, eikä sillä siksi ole rahoitusta. UVA on esittänyt toivomuksen,
että kunnalliset vammaisneuvostot voisivat korvata kokousedustajien kuluja, liite
7. Kokouksia on 5 – 6 vuodessa ja niihin voivat osallistua myös varajäsenet.
Keravan vammaisneuvoston nimeäminä edustajina UVA:ssa ovat Tiina Alkio
varsinaisena ja Kirsi Peltonen varajäsenenä.

-

Kaupunginsihteerin näkemyksen mukaan UVA:n kokoukseen osallistuneelle
maksettaisiin samansuuruinen palkkio kuin vammaisneuvoston kokouksesta,
vammaisneuvoston kustannuspaikalta, lähtökohtaisesti
ansionmenetyskorvausmenettelyn kautta. Luottamushenkilön on itse anottava
palkkiota ja matkakorvausta ja liitettävä mukaan jäljennös kokouspöytäkirjasta.
Ehdotus: Lisätään lisätalousarvioon 2018 700 € UVA:n kokouspalkkioiden ja
matkakulujen maksamista varten.
Todettiin olevan perusteltua, että UVA:n kokousedustajille maksetaan
korvausta kaupunginsihteerin esittämällä tavalla.
Päätettiin esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle em. ehdotus.
Ote tästä pykälästä toimitetaan sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

13 §

Lisätalousarvio 2018
Ehdotus lisätalousarvioksi 2018, liite 5,
-

Messusivut www.vammaismessut.net on päivitetty vastaamaan valmistelujen
nykytilannetta. Mm. näytteilleasettajien pöytävarausjärjestelmä on toiminnassa
ja useita pöytävarauksia on jo tehty.

Hyväksyttiin ehdotus lisätalousarvioksi 2018.
Ote tästä pykälästä toimitetaan sosiaali- ja terveyslautakuntaan.
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14 §

Muutos vammaisneuvoston kokoonpanoon
Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n edustaja Merja Käkelä on
pyytänyt eroa vammaisneuvoston jäsenyydestä.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.2.2018 § 55 päättänyt
- myöntää Merja Käkelälle eron vammaisneuvoston jäsenyydestä ja
- nimetä Kyllikki Nissisen vammaisneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi
ja Hanni Koljosen hänen varajäsenekseen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Todettiin muutos. Toivotettiin Kyllikki Nissinen tervetulleeksi mukaan
vammaisneuvoston varsinaiseksi jäseneksi.

15 §

Ilmoitusasiat


Tietohallintopäällikkö Risto Carlson on vastannut puheenjohtajalle
vammaisneuvoston esittämiin kysymyksiin kaupungin verkkosivujen
saavutettavuudesta ja uusimisaikataulusta. Hänen mukaansa sivut
uusitaan, kun tiedetään, miten maakuntavalmistelu etenee.
Mahdollisesti vuosina 2019 - 20 julkaistaan uudet saavutettavammat
verkkosivut. Vammaisneuvostoa pyydetään mukaan testaamaan ja
kehittämään sivuja. Jo nykyisten sivujen osalta on pyydetty toivelistaa
saavutettavuutta parantavista muutoksista.
Päätettiin perustaa työryhmä laatimaan vastaus Risto Carlsonille.



16 §

Hyvinkäällä pidetään sote-uudistukseen liittyvä seminaari 17.4.2018.
Materiaali on jaettu jo aikaisemmin.

Muut esille tulevat asiat
Todettiin olevan vammaisneuvoston toiminnalle hyödyllistä ja tarpeellista
järjestää tutustumiskäyntejä Keravan kaupungin toiminta- ja palvelupisteisiin,
erityisesti sosiaali- ja terveysalan, vammaispalveluiden ja arjessa
selviytymiseen liittyvissä kohteissa.
Päätettiin tutustua Työkeskuksen toimintaan vierailemalla siellä
toukokuussa. Jari sopii asiasta Työkeskuksen kanssa.
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17 §

Seuraava kokous
Seuraava kokous 7.6.2018 klo 17.00, Terveyskeskus / Atrium.

18 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

VAKUUDEKSI

Aarne Kiiski, puheenjohtaja

JAKELU (tehdään erikseen)
Sanna Saariniemi
Erja Wiili-Peltola
Jarno Moisala
Mikko Hokkanen

Jari Meklin, sihteeri

