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KERAVAN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
AIKA

30.11.2020 klo 17.00 – 3.12.2020 klo 17.03

PAIKKA

Sähköpostikokous 30.11. klo 17.00 - 3.12. klo 17.00 välisenä aikana

LÄSNÄ
Alkio Tiina, puheenjohtaja
Peltonen Kirsi, varapuheenjohtaja
Björnman Kuisma

Viitala Pekka
Virolainen Arja
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
Nuorisovaltuuston edustaja
Keravan kaupunki/KH:n edustaja
Tuusulan Seudun
mielenterveysyhdistys TUUMI
Keravan kaupunki
Keski-Uudenmaan Kuulo ry
Keravan kaupunki

Kati Sihvonen
Riikka Uoti

Keravan kaupunki
Keravan kaupunki

Boman Katja
Johansson Erja
Nissinen Kyllikki
Nurmi Eero
Olin Sanna-Mari
Silvander Iiro
Tenhunen Tapio

POISSA

1§

Björnman Kuisma
Olin Sanna-Mari
Silvander Iiro
Tenhunen Tapio
Kati Sihvonen
Riikka Uoti

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi sähköisen kokouksen klo 17.04
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2§

Työjärjestyksen hyväksyminen
HYVÄKSYTTIIN puheenjohtajan lisäkommenteilla pykälät 6 ja 7

3§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin ilman kommentointia. On nähtävillä kerava.fi Vammaisneuvosto.

5§

Asumispalvelujen kilpailutus / Vantaa ja Kerava
Riikka Uoti ja Kati Sihvonen laativat erillisen liitteen kommentoitavaksi.
MERKITÄÄN TIEDOKSI.

6§

Uusi asuin-, seniori- ja palvelutalorakentamista Keskustan Kehän varrelle,
(2337)
Tuomas Turpeinen laittoi erillisen liitteen.
Vammaisneuvoston jäsen Kyllikki Nissinen on lähettänyt kysymyksiä
kaavaan liittyen. Keravan vammaisneuvosto on pitänyt sähköpostikokouksia
ja kommentoinnit käytiin viestien muodossa (tässä tapauksessa)
kaavalausuntoon liittyvät kysymykset jäsen on lähettänyt omalla
allekirjoituksellaan. Kysymykset on kirjattu Vammaisneuvoston nimellä
saapuneeksi.
MERKITÄÄN TIEDOKSI.

7§

Senioritalo (2337)
Olisi tärkeää tehdä lausunto, jos tulee kommentteja asemakaavasta 4.12.2020
mennessä oltava Tuomaksella. Voimme koota yhdessä kommentit lausuntoa
varten.
Kokouksessa ei tullut esille kommentteja asemakaavasta.
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8§

Toimintasuunnitelma 2021
HYVÄKSYTTIIN

8.1 §

vammaisneuvosto@kerava.fi on tulossa kuntalaisten yhteydenottoja varten.
Sähköpostin lukuoikeudet ovat Tommy Koukka arkistopäällikkö, Simmo Roos
arkistosihteeri ja vammaisneuvoston sihteeri Iiris Koskinen arkistonhoitaja.
Kustannukset menevät kaupunginhallituksen kustannuspaikalta.

9§

Muut asiat
-

Vammaispalvelujen asiakkuus ja apuvälineet
Keravalla ei ole omaa kehitysvammalääkäriä. Kuinka tällä hetkellä esim.
kuntoutussuunnitelmaan liittyvät asiat hoidetaan. Eteva on avannut
kehitysvammapoliklinikan Vantaalle.
Liittyen kehitysvammaisten palvelupolkuihin: Alla linkki, jossa kerrotaan
kehitysvammaisten hoitopolut- projektista Uudellamaalla. Keravalta
työryhmässä mukana on terveyspalveluiden johtaja Markus Paananen, joka on
osallistunut kehitysvammaisten psykiatrisen hoidon järjestämistä suunnittelevan
alatyöryhmän työskentelyyn.
Kopio tästä linkki:
https://www.kerava.fi/ajankohtaista/uudenmaan-alueella-k%C3%A4ynnistettykehitysvammaisten-terveydenhoitopalvelujen-selvitys-etenee

-

Vantaa/Kerava uusi sotekeskus
Valmistelu on käynnissä. Yhteinen sotekeskus aloittaa 2023

-

Suomen autismiyhdistys on liittynyt Pääkaupunkiseudun autismikirjon
yhdistykseen PAUT Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdistysten kanssa.
PAUT ry -> 1.1.2021 Tiina Alkion varajäsen on Riikka Mandelin.

-

Åbo Akademin tutkimuskysely on jaettu 18.11.2020
On täytettävissä
https://fi.surveymonkey.com/r/X7CW8VZ
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-

Keravalle on tehty uusi toimintasääntö 1.1.2020 jota on päivitetty
20.11.2020 ja jota on käsitelty sotelautakunnan kokouksessa 26.11.2020.
HUOM! Olettehan muistaneet käydä lukemassa muutoksista § 99 ja s. 21
alkaen.

-

Uimahallin esteetönkulku tämä tieto lähtee kaupunginjohtajalle
Vammaisneuvosto haluaa vastauksen, miten nämä asiat tullaan
huomioimaan.

1. Ensinnäkin pidämme tätä asiaa tosi tärkeänä. Uimahalli on jo käytössä, mutta
käytännössä ei voida puhua esteettömästä uimahallista. Huomioita käyttäjiltä:
Olen osallistunut liikuntavammaisille tarkoitettuun vesijumppaan ja havainnoinut
seuraavaa:
Pääovelle johtaa pitkä luiska, joka on täysin taivasalla. Lumisella tai liukkaalla
kelillä pyörätuolilla on vaikea kulkea. Kun menen pääovelta monitoimialtaalle,
joudun kulkemaan kuuden oven kautta ja vain pääovi on automaattinen.
Ovet ovat kahvasta aukaistavia ja painavia. Asiaa helpottaa hieman, että
ryhmämme saa käyttää pikkupukuhuonetta. Ison pukuhuoneen käytävät ovat
tosi kapeita. Esim. Rollaattorin kanssa on vaikea mahtua.
Altaassa on hienosta tekniikasta huolimatta ongelmana, että kaiteet ovat
jotenkin väärällä korkeudella.
2. Uimahallin kuntosalille meno on vammaiselle hankala. Esim. AVH-henkilö, jonka
kävely on hankalaa, vaatteiden ja jalkineiden vaihtoon tarvitaan avustaja,
yleensä hän toista sukupuolta.
Kulkeminen kuntosalille ns. normaalia reittiä; portti, lippu, hissi: koko ajan
painettava nappula, pukukopista puhumattakaan. Vain jalkineet vaihdetaan
käytävällä, jotka ovat tosi kapeita.
Siellä alakerrassa on kyllä ovi, mutta se on varalla vaan. Voisiko alakerran
varaovea käyttää. Oven viereen pääsee autolla.

10 §

Seuraava kokous
25.1.2021 klo 17.00

PÖYTÄKIRJA 3 / 2020
4.12.2020
11 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen
Klo 17.03

Tiina Alkio
Puheenjohtaja

Iiris Koskinen
Sihteeri

