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1.

YLEISTÄ

1.1

Vammaisneuvoston kokoonpano
Turun kaupunginhallitus nimeää kymmenjäsenisen vammaisneuvoston kaksivuotiskaudeksi. Vammaisneuvostossa on edustettuina eri lautakuntia ja
paikallisia vammaisjärjestöjä.
Turun vammaisneuvosto on perustettu 12.11.1981. Vammaisneuvoston
toiminta perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, jossa säädetään myös kunnallisista vammaisneuvostoista
(380/87 § 13). Turussa kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston, jossa
sen toimintaohjeen mukaan on viisi vammaisjärjestöjen edustajaa sekä
edustajat sosiaali-, terveys-, opetus-, liikunta- sekä kiinteistö- ja rakennustoimesta. Kaupunginhallitus pyytää esitykset jäsenistä Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry:ltä ja edellä mainittuja aloja edustavilta lautakunnilta.
Kaupunginhallitus asetti päätöksellään 19.2.2007 § 132 vammaisneuvoston
vuosiksi 2007 - 2008. Puheenjohtajaksi vammaisneuvoston toimintaohjeen
mukaisella vuorotteluperiaatteella nimettiin kaupungin edustajana Rami
Lehtinen ja varapuheenjohtajaksi järjestöjen edustajana Pirkko Heino.
Vammaisneuvosto 2007-2008
Varsinaiset jäsenet:
Rami Lehtinen
Sosiaalilautakunta

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Mikko Koskinen
Sosiaalilautakunta

Pirkko Heino
Turun Seudun Selkäyhdistys ry

Anne Sandberg-Majuri
Turun Seudun Diabetesyhdistys ry

Anita Birstolin
Terveyslautakunta

Sari Lähteenmäki
Terveyslautakunta

Heikki O Haulisto
Polioinvalidit ry, V-S osasto

Marjatta Pihlajamaa
V-S Aivovammayhdistys ry

Jukka Kumpuvuori
Kynnys ry

Pia Paasonen
Suomen MG-yhdistys ry

Merja Jämsäläinen
Liikuntalautakunta

Eija Koskivaara
Liikuntalautakunta

Mirja Kautonen
Kiinteistölautakunta

Eeva Siivonen
Rakennuslautakunta

Olli Nordberg
Kynnys ry

Markku Vuorinen
V-S Näkövammaiset ry

Harry Nordqvist
Opetuslautakunta

Tytti Seppänen
Opetuslautakunta
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Pirjo Seppälä
Riitta Merenheimo
Turun Seudun Reumayhdistys ry ITU ry
Vammaisneuvoston sihteerinä toimii sosiaalilautakunnan nimeämä työntekijä. Sihteerin tehtävät on määritelty vammaisneuvoston toimintaohjeessa:
Tehtäviin kuuluvat vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtävät, vammaisia koskevien asioiden seuranta,
yhteydenpito sekä vammaisjärjestöihin että viranomaisiin, tiedotus- ja koulutustoiminta sekä muut vammaisneuvoston määräämät tehtävät. Sihteerinä
on toiminut VTM Rita Salviander, joka toimii Turun kaupungin sosiaaliasiamiehenä.

1.2.

Vammaisneuvoston tehtävät
Vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa viranomaisten,
vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen välillä ja siten edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.
Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vammaisten ihmisten tasaarvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen,
työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoimintaan. Vammaisneuvoston tavoitteena on, että vammaisten ihmisten tarpeet
otetaan huomioon kuntalaisten elinoloihin vaikuttavassa suunnittelussa ja
tehtyjen ratkaisujen toimeenpanossa.
Vammaisneuvosto toteuttaa toimintaohjeensa mukaisia tehtäviään
• tekemällä yhteistyötä eri tahojen kuten kaupungin luottamusmieselinten ja
viranomaisten sekä vammaisjärjestöjen kanssa mm. järjestämällä yhteisiä
tilaisuuksia
• suullisin ja kirjallisin aloittein ja esityksin
• tiedottamalla vammaisia koskevista asioista.
Vammaisneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kolmen viikon välein kesäkuukausia lukuun ottamatta, vuonna 2007 kokouksia oli 11.

1.3.

Toiminnan painopisteet vuonna 2007
Vammaisneuvosto käsitteli useissa eri tilanteissa matkojen yhdistelyä ja sen
vaikutuksia vaikeavammaisten ihmisten liikkumiseen. Suunnittelun etenemisestä tiedotettiin säännöllisesti vammaisneuvoston kokouksissa. Loppuvuodesta liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti, että valtakunnallisen mallin mukaisessa matkapalvelukeskustoiminnassa ongelmana on ollut mm. se, että
kaikkien matkustajaryhmien matkoja ei ole saatu mukaan järjestelmään. Tavoitteeksi asetetut avoimen joukkoliikenteen hyödyntäminen ja kutsujoukkoliikenteen kehittäminen eivät ole toteutuneet. Matkapalvelukeskusten toiminta järjestettiin uudelleen ja keskukset toteutetaan jatkossa kuntien johdolla
seudullisena yhteistyönä.
Kaupunginhallitus lähetti lautakunnille vammaisneuvoston esityksestä Euroopan neuvoston vammaispoliittisen toimintaohjelman tiedoksi ja esitti, että lautakuntien esittelijät esittelevät toimintaohjelmasta omaa toimialaansa
koskevat asiat lautakunnalle. Vammaisneuvosto käsitteli kokouksissaan lau-
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takuntien toimintaohjelmaa koskevia käsittelyjä. Vammaisneuvoston jäsenet ottivat yhteyttä niihin lautakuntiin, jotka eivät olleet käsitelleet vielä asiaa.
Esteettömyys yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen osallistumisen edellytyksenä
on kiinteä osa vammaisneuvoston toimintaa. Vammaisneuvosto antaa lausuntonsa laajemmista rakennuskomplekseista. Vammaisneuvosto käsitteli
mm. Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotusta, pääkirjaston esteettömyyttä ja Impivaaran uimahallin luonnospiirustuksia. Esteettömyysasiamies
tuo lausuntonsa vammaisneuvoston tiedoksi. Vammaisneuvostolla on edustuksensa Turun kaupungin esteettömyysohjelman seurantatyöryhmässä.
Päivän kestävässä työkokouksessa käsiteltiin mm. Euroopan neuvoston
vammaispoliittisen ohjelman käsittelyä kaupungin hallinnossa, katuympäristön turvallisuuskysymyksiä ja vuoden 2008 toimintasuunnitelmaa.
Vammaisneuvoston toiminta on lueteltu liitteessä.

2.

YHTEISTYÖ
Vammaisneuvoston toiminnan lähtökohtana on yhteistyö ja se perustuu erilaisiin verkostoihin, joissa vammaisneuvoston jäsenet ja sihteeri ovat mukana. Vammaisneuvoston tavoitteena on lähentää toisiinsa palvelujen tuottajia
ja palvelujen käyttäjiä siten, että asiakasnäkökulma otetaan huomioon palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa.
Asioiden käsittelyssä vammaisneuvosto perehtyy asioihin yhdessä kaupungin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa kutsumalla heidät kokouksiinsa.
Vammaisneuvosto kutsuu alueen vammaisjärjestöjen edustajat toimintaohjeensa mukaisesti kaksi kertaa vuodessa yhteiseen kokoukseen. Kevään
2007 kokouksessa käsiteltiin esteetöntä, turvallista kevytliikennettä. Alustajina olivat esteettömyysasiamies Heikki O Haulisto, Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry:n puheenjohtaja Jukka Kumpuvuori, Turun Seudun
Vammaisjärjestöt TVJ ry:n hallituksen jäsen Riku Virtanen sekä kevyen liikenteen asiamies Mikko Laaksonen Turun ympäristö- ja kaavoitusvirastosta. Syksyn yhteiskokouksen aiheena oli alueellinen apuvälinetoiminta Varsinais-Suomessa. Aiheesta alusti toimintaterapeutti Eeva Etholén. Yhteiskokouksissa käsitellään myös vammaisneuvoston toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset.

3.

ALOITTEET, ESITYKSET JA LAUSUNNOT
Vammaisneuvoston tehtävänä on seurata vammaisten elinoloja Turussa.
Asiantuntemuksensa ja eri vammaisryhmiltä saamiensa tietojen perusteella
se tekee aloitteita ja esityksiä palvelujen ja ympäristön kehittämiseksi vammaisille soveltuviksi.
Vammaisneuvoston pyrkimyksenä on, että hallintokuntien valmistellessa
suunnitelmiaan vammaisneuvoston mielipide otetaan mahdollisimman varhain huomioon. Vammaisneuvoston kaupunkia edustavat jäsenet tuovat
lautakuntien työskentelyssä esille vammaisten ihmisten näkökulman. Vammaisneuvosto mm. antaa lausuntonsa vammaispalvelujen ja kehitysvam-
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maisten palvelujen toimintasuunnitelmaehdotuksista ennen niiden viemistä
sosiaalilautakuntaan päätettäviksi.
Vammaisneuvosto antoi mm. jäsentensä edustamille hallintokunnille esitykset vuoden 2008 määrärahojen varaamisesta. Vammaisneuvosto kiinnitti
lausunnoissaan huomiota mm. eri tavoin vammaisten henkilöiden asumisen
järjestämiseen, lyhytaikaishoitoon, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan, kuntoutukseen, kuulovammaisten huomioimiseen asiakastiloissa ja
mm. päivähoidossa, aistivammaisten huomioimiseen mm. jonotusjärjestelmissä, hoitotarvikkeiden riittävyyteen, koulukiinteistöjen kuntoon ja esteettömyyteen, mukautettujen ammattiopiskelupaikkojen tarvetta vastaavaan
määrään ja esteettömyysohjelman toteuttamiseksi tarvittaviin määrärahoihin
hallintokunnittain.
Esitykset ja lausunnot annetaan usein kirjallisesti, mutta yhteisissä tilaisuuksissa esiin tulevilla esityksillä on yhtäläinen merkityksensä. Kirjallisesti tehdyt esitykset ovat liitteenä.

4.

TIEDOTTAMINEN
Toimintasuunnitelma ja -kertomus toimitettiin kaikille kaupungin hallintokunnille ja vammaisjärjestöille. Tilaisuuksista tiedotettiin kaupungin lautakunnille
ja virastoille sekä vammaisjärjestöille.
Turun kaupungin kotisivulla www.turku.fi on tietoa vammaisneuvostosta,
mm, vammaispoliittinen ohjelma, toimintakertomuksia ja vammaisneuvoston toimintasääntö. Otsikon päätöksenteko ja talous alla on vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat.

5.

KOULUTUS
Vammaisneuvostolla on budjetissaan varattu määräraha jäsenten osallistumiseen koulutukseen. Vammaisneuvoston jäsenet osallistuivat eri tahojen
järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

6.

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUKSISSA KÄSITELTYJÄ ASIOITA
Vammaisneuvosto kokoontuu kesäkuukausia lukuun ottamatta noin kolmen
viikon välein. Kokouksissa käsiteltyjä asioita on lueteltu liitteessä otsikoitten
alla aloitteet ja esitykset sekä muita vammaisneuvoston kokouksissa käsiteltyjä asioita. Asiakohtia kokouksissa on ollut 82.
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LIITE
YHTEISTYÖ
Päivämäärä
12.04.2007
16.04.2007
03.05.2007
24.05.2007

27.09.2007
26.11.2007

Osallistujat
Vammaisneuvoston jäsenet
Espoon vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä Turussa
Vammaisneuvoston kokouksessa ASY
koordinaattori Marjo Blomqvist
Vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen
yhteiskokous

Asia
Tutustuminen pääkirjastoon
Esteettömyyden toteuttaminen Turussa
Kuntoutuksen asiakasyhteistyö Turussa
Toimintaohjeen mukaiset asiat,
esteetön, turvallinen kevytliikenne

Vammaisneuvoston kokouksessa vastaa- Aurajoen rannan kalapolku
va rakennuttaja Mika Pitkänen
Vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen Toimintaohjeen mukaiset asiat,
yhteiskokous
alueellinen apuvälinetoiminta

KOULUTUKSIEN/TILAISUUKSIEN YM. JÄRJESTÄMISEEN OSALLISTUMINEN
KOULUTUKSEEN/TILAISUUKSIIN OSALLISTUMINEN
Päivämäärä
29.05.2007

14.09.2007

3.-4.10.2007

01.11.2007

29.11.2007

Tilaisuus, osallistujat
MPK-seminaari Tampereella
Olli Nordberg, Heikki O Haulisto ja Markku Vuorinen
Työkokous Turku - Maarianhamina - Turku
käsiteltiin mm. Euroopan neuvoston
vammaispoliittinen toimintaohjelman käsittelyä lautakunnissa, kevyen liikenteen
turvallisuutta ja vuoden 2008 toimintaa
Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät
Naantalissa

Järjestäjätahot
Liikenne- ja viestintäministeriö

Vammaisneuvosto

Valtakunnallinen vammaisneuvosto,
Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry
Vammaispalveluiden asiantuntijaseminaa- Varsinais-Suomen sosiaalialan keri
hittämiskeskus Oy Vasso Ab
Pirkko Heino, Mirja Kautonen
Yhdenvertaisuus- ja tasaKeskushallinto
arvosuunnitelmien tilannekatsaus

VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN EDUSTUS MUISSA RYHMISSÄ
V-S piirin alueen kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteis- Olli Nordberg (Kynnys ry)
työtoimikunta
Rita Salviander,
toimikunnan sihteeri
Turun Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen moniAnita Birstolin, varalla Rami Lehtinen
kulttuurinen neuvottelukunta
Turun liikkumisesteettömyysohjelman seurantatyöryhmä, asettaja kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty

Heikki O Haulisto (pj), Rita Salviander, jäsen

Varsinais-Suomen vammaisverkosto

Puheenjohtaja Olli Nordberg,
Olli Nordberg ja Anita Birstolin
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Länsi-Suomen läänin esteettömyystyöryhmä

Olli Nordberg (Kynnys ry)

Länsi-Suomen lääninhallituksen nimeämä työryhmä
koordinoimaan ja ohjaamaan yhteiskunnan korvaamien matkojen yhdistelyn laajentamista läänin alueella

Olli Nordberg (Kynnys ry)

Kulttuuripääkaupunkihankkeen esteettömyyttä käsitte- Heikki O Haulisto
levä työryhmä
Poikkihallinnollinen osallisuustiimi
Länsi-Suomen lääninhallituksen liikennejaoston työryhmä lentoliikenteen esteettömyyden selvittämiseksi

Heikki O Haulisto
Rita Salviander
Merja Jämsäläinen, Heikki O Haulisto,
Rami Lehtinen

Kunnonkoti-projektiryhmä
Kunnonkoti-ohjausryhmä

Heikki O Haulisto
Olli Nordberg ja Rita Salviander

HappyHousen vertaistukiprojekti

Anita Birstolin

SEIS - Suomi eteenpäin ilman syrjintää

Olli Nordberg

ASPA:n asumispalveluiden selvitysprojektin ohjausryhmä

Pirkko Heino

ALOITTEET, ESITYKSET, LAUSUNNOT
Päivämäärä
08.02.2007

22.03.2007
12.04.2007

24.05.2007
24.05.2007
14.06.2007

14.06.2007
06.09.2007

Asia
Lausunnot vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon toimintasuunnitelmaehdotuksista vuodelle 2007
Vammaisneuvoston toimintakertomus
2006
Tiedustelu Ekvallan uimarannan kunnosta
vammaisneuvoston saaman tiedustelun
pohjalta
Lausunto taksien riittävyydestä ja esteettömästä kalustosta
Lausunto oppilaan tuki perusopetuksessa
-raportista
Hallintokuntien vuoden 2008 määrärahat

Kohde
Vammaispalvelutoimisto

Kaupunginhallitus ja lautakunnat
Liikuntavirasto

Länsi-Suomen lääninhallitus
Opetuslautakunta
- sosiaalilautakunta
- terveyslautakunta
- opetuslautakunta
- ammattiopetuslautakunta
- kiinteistölautakunta
- kulttuurilautakunta
- liikuntalautakunta
- nuorisolautakunta
- ympäristö- ja kaavoituslautakunta
Keskushallinto

Esitys vammaisneuvoston määrärahoista
2008
Lausunto Kauppatorin asemakaavanmuu- Asemakaavatoimisto, ympäristö- ja
tosehdotuksesta
kaavoitusvirasto
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MUITA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUKSISSA KÄSITELTYJÄ ASIOITA
Vammaisneuvoston määrärahat 2007
Turun kaupungin asiakirjoissa käytettävä kirjasintyyppi (Arial)
Esteettömyysasiamiehen lausunto: TYKS T2-sairaalavaihe
Valtakunnallisen vammaisneuvoston tiedotteet
Impivaaran uimahallin luonnospiirustukset
Turun kaupungin pääkirjaston esteettömyys
Kuntademokratian toimintatavat -raportti
Selvityspyyntö Ekvallan uimarannan kunnosta
Turun ammattikorkeakoulun KUNNONKOTI -hanke
Happy Housen vertaistukiprojekti
Kuntoutuksen asiakasyhteistyö Turussa
Opetuslautakunta - Erityisopetustyöryhmän raportin periaatteiden hyväksyminen kehittämistä suuntaaviksi linjauksiksi
Vaatimukset pyörätuolia käyttävän matkustajan kiinnittämisestä ajoneuvoon
SEIS - Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää IV -projekti
Asumispalvelusäätiö ASPAn selvitysprojekti Turussa
Esteettömyysasiamies - Hämeenlinnan asuntomessujen esteettömyydestä
Sosiaalilautakunta - Korvaavien tilojen etsiminen Koskikodin toiminnalle
Varsinais-Suomen alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan asettaminen vuosiksi 20082011
Sosiaalilautakunta - Vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan järjestäminen
Kh - Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain mukaisen asiakasyhteistyöryhmän asettaminen
Turkuun

