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Turun vammaisneuvoston toimintasäännössä todetaan, että vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on kuntalain
(410/2015) 28 § mukaan asetettava vammaisneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen, kaupungin
palveluksessa olevien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyöelin tehtäväalueellaan.
Vammaisneuvoston tehtävänä on:
Vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka
heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden, vammaisjärjestöjen ja julkisten yhteisöjen
yhteistyötä kaupungissa.
Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa.
Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus. Hoitaa muut vammaisneuvoston tehtäväalueeseen kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.
Kaupunginhallitus valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi vammaisneuvostoon kymmenen varsinaista jäsentä ja kullekin varajäsenen. Viisi varsinaista jäsentä ja heidän varajäsentään edustaa vammaisjärjestöjä ja viisi jäsentä ja heidän varajäsentään edustaa kaupunginhallituksen nimeämiä luottamushenkilöitä.
Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toinen näistä valitaan vammaisjärjestöjen edustajista ja toinen luottamushenkilöiden edustajista. Puheenjohtajuus vuorottelee luottamushenkilöiden ja vammaisjärjestöjen edustajien
välillä. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii kaupungin nimeämä viranhaltija tai työntekijä.

Vammaisneuvosto toimikaudella 2019-2021
Kaupunginhallitus asetti Vammaisneuvoston toimikaudelle 2019–2021 vammaisjärjestöjen ehdotusten pohjalta asiakkuus- ja osallisuus – vastuualueen vahvistamien valintakriteerien mukaisesti
sekä luottamuselintoimikunnan 15.8.2019 tekemän ehdotuksen pohjalta.
Vammaisjärjestöjen edustajat:
Jäsen

Varäjäsen

Pirkko Heino
Turun Seudun Selkäyhdistys ry

Eija Isaksson
Turun Kuuloyhdistys ry

Päivi Holm
Turun Seudun Invalidit ry

Leila Häkkinen
Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt
VAPI ry

Merja Jämsäläinen
Markku Mäkelä
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry Varsinais-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry
Valto Ruohonen
Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry

Maisa Saloniemi
Turun Kehitysvammaisten Tuki ry

Markku Vuorinen
Kynnys ry

Arja Roos
Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry

Luottamushenkilöedustajat:
Jäsen
Jaana Hernelahti
Olli Nordberg
Veijo Lehtonen
Joel Kivirauma
Tarja Nenn

Varajäsen
Inna Nurmi
Jukka Väisänen
Pentti Sonck
Alpo Lähteenmäki
Raili Meltovaara

Toiminnan osa-alueet ja menetelmät vuonna 2020
Vuonna 2020 Vammaisneuvosto jatkaa toimintaansa linjassa Turun strategisiin ohjelmiin liittyvän Turun Hyvinvointi ja aktiivisuus- ohjelman kolmen pääteeman kanssa. Pääteemat ovat:
1. Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
2. Osaava ja oppiva kaupunkilainen
3. Aktiivinen kaupunkilainen

Vammaisneuvoston toiminta jakautuu kolmeen eri teemaan, jotka ovat:
1. Osallisuus ja yhteistyö
2. Esteettömyys ja saavutettavuus
3. Koulutus

1. Osallisuus ja yhteistyö
Osallisuuden korostaminen, vammaisten henkilöiden osallistumisen mahdollisuuksien lisääminen.
Vammaisneuvoston toiminnan näkyvyyden edistäminen.
Yhteistyön lisääminen vammaisjärjestöjen, viranomaisten, luottamushenkilöiden, seurakuntien ja muiden tahojen kanssa.

Vammaisneuvosto etsii ja kehittää edelleen uusia käytäntöjä vammaisia henkilöitä koskevien asioiden edistämiseen Turussa ja Turun seudulla. Yhteistyötä
näissä asioissa tehdään vammaispalveluiden ja muiden kaupungin organisaatioiden ja toimielinten kanssa sekä Turun seudun kuntien vammaisneuvostojen
kanssa.
Vammaisneuvosto osallistuu sote-valmisteluun.
Yhteistyötä muiden vaikuttajaryhmien kanssa tiivistetään ja kehitetään Kaupungin asiakkaat ja osallisuus-vastuualueen tuella.

Yhteistyö viranomaisten ja kaupungin toimielinten kanssa
Kaupunginvaltuustoon, kaupunginjohtajiin, virkamiehiin, lautakuntiin, eri hallintokuntiin, vammaisjärjestöihin ja muihin tahoihin pidetään yhteyttä mm. kirjelmillä tai kutsumalla heitä kokouksiin ja yhteistilaisuuksiin. Vuoden 2020 aikana
yhteistyötä tehdään mm. rakennusvalvonnan kanssa.
Tilaisuuksia voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden vaikuttajaryhmien
kanssa.
Vammaisneuvosto seuraa jäsentensä kautta lautakuntien vammaisia henkilöitä
koskevien asioiden käsittelyä.
Vammaisneuvosto antaa lausuntoja ja kannanottoja vammaisia koskevissa asioissa lautakunnille, virkamiehille ja muille tahoille.

Yhteistyö vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvostojen kanssa

Vammaisneuvosto järjestää yhteiskokoukset Turun vammaisjärjestöille keväällä ja syksyllä 2020 yhteistyössä VAPI ry:n kanssa
Vammaisneuvosto kokoontuu vanhusneuvoston kanssa yhteiseen tapaamiseen keväällä 2020 ja mahdollisesti syksyllä 2020.
Vammaisneuvosto kehittää yhteistyötä muiden alueen vammaisneuvostojen
kanssa (Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Raisio, Rusko. Akseli-kuntayhtymä).
Kutsutaan KTO:n edustaja kokoukseen.
Vammaisneuvosto osallistuu vuosittain 3.12. pidettävään YK:n vammaisten
päivän juhlaan.

2. Esteettömyys ja saavutettavuus
Esteettömyys- ja saavutettavuustietouden lisääminen ja niiden edistäminen.
Kaupungin luottamushenkilöiden ja virkamiesten esteettömyys- ja saavutettavuustietouden lisääminen koulutusta järjestämällä.
Vammaisneuvosto panostaa esteettömien ja saavutettavien kokoustilojen saamiseen Turkuun.
Vammaisneuvosto seuraa esteettömyyden toteutumista mm. esteettömyyskoordinaattorin esille tuomien asioiden kautta. Esteettömyyskoordinaattori
osallistuu asiantuntijana vammaisneuvoston kokouksiin.
Vammaisneuvosto tekee yhteistyötä Turun seudun esteettömyysraadin
kanssa. Vammaisneuvosto jatkaa lausuntojen ja ohjeiden antamista

esteettömyysasioissa rakennuttajille, arkkitehtitoimistoille, virkamiehille ja lautakunnille sekä esteettömyyskeskusteluja rakennuttajien kanssa yhteistyössä
Turun seudun esteettömyyskoordinaattorin kanssa.
Vammaisneuvosto vierailee ja pitää kokouksen Turun palloiluhallissa sekä Syvälahden koululla tutustuen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen.

3. Koulutus
Vammaisneuvoston jäsenet osallistuvat alan koulutustilaisuuksiin. Vammaisneuvosto osallistuu esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja muihin vammaisia
henkilöitä koskeviin asioihin liittyvään tietouden ja osaamisen jakamiseen.

VUOSIKELLO 2020 (täydentyy)
TAMMIKUU
kokous
HELMIKUU
Kokous
MAALISKUU
Kokous
Vammaisneuvostojen koulutuspäivät Helsingissä 18.3.-19.3.2020
HUHTIKUU
Kokous
Yhteiskokous vanhusneuvoston kanssa (Kevään aikana, ajankohta sovitaan
myöhemmin)
TOUKOKUU
Kokous
Vammaisoikeuksien Superseminaari 2020 25.5.
KESÄKUU
Vammaisneuvosto kesätauolla
ELOKUU
Vammaisneuvosto kesätauolla
SYYSKUU
Kokous
LOKAKUU
Kokous
MARRASKUU
Kokous
Yhteistilaisuus vammaisjärjestöille
JOULUKUU
Kokous
Osallistuminen YK:n vammaisten päivään 3.12.

