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VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1. Neuvoston tarkoitus ja kokoonpano

Tuusulan vammaisneuvosto on kunnanhallituksen nimeémé kunnan ja sen alueella toimivienvammaisten ihmisten, heidén omaistensa ja vammaisjérjestéjen yhteistydelin, joka vaikuttaavammaisten kuntalaisten elinoloja ja hyvinvointia koskevaan palveluiden ja toimintojen suun-nitteluun, kehitta'miseen ja toteuttamiseen kunnan alueella.

Vammaisneuvosto on puolueeton ja riippumaton eiké aja yksittéisen vammaisjérjestén asioita.Vammaisneuvoston toimintaan varataan vuosittain méaréraha kunnan talousarviossa.

Kunnanhallitus nimeéé vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kunnassa toimi-vien vammaisjérjestéjen edustajaksi seitsemén (7) jésenté ja kullekin jésenelle henkilékohtai-sen varajésenen.
Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.Vammaisneuvoston sihteeriné toimii Tuusulan kunnan asiantuntijaviranhaltija.
Vammaisneuvostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita.

Tuusulalaiset vammaisjérjestét ovat esitténeet ehdokkaansa ja varajésenensa vammaisneu-voston jaseniksi vuosille 2015 - 2016 seuraavasti:

Jfisen Varajéisen Jéirjesté')
Rytkénen Raija Kaartoaho Pertti Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja

(Khall § 92/21 32015) Léheiset ry
Laakso Timo Helsingin MS-yhdistyksen Hyvinkéién

sairaanhoitoalueen MS-kerho MESSI
Kurkivuori Lahja Reuma ja Tules ry

Ruuskanen Vilho Adamsson Reima Tuusulan Seudun Mielenterveysyhdis-
tys TUUMI

Koivisto Timo Pirhonen Kaj Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistys ry

Halmiainen-Matveinen Haapanen Ari Keski-Uudenmaan Kuulo ry
Helena
Gullsten Kristiina Lindholm Maire Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten

tuki ry
Heikkonen Merja Paananen Virpi Keski-Uudenmaan Nakbvammaiset ry

Koti- ja Iaitoshoidon tulosalue esitti vammaisneuvoston sihteeriksi palvelukoordinaatti Laila
Hedenborgin.



Kunnanhallitus péétti (Khall § 73/922015) _ . . '

o hyvéksyé vammaisneuvoston jésenet ja varajésenet eSItyksen mukaisesti

o nimeté neuvoston sihteeriksi Laila Hedenborgin .

o nimeta' neuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Aila Kouvusen

2. Neuvoston toimintaséfinté

Kunnanhallitus (Khall § 691 /1.12.2008) hyvéksyi vammaisneuvostolle Iiitteen 1 mukaisen toi-

mintaséénndn 1.1.2009 Iukien.
Toimintaséénnén mukaisesti vammaisneuvosto valitsee ensimméisessé kokouksessaan kes-

kuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2015-2016.

Vammaisneuvosto paétti valita puheenjohtajaksi Kristiina Gullstenin seka varapuheenjohtajak-

si Raija Rytkbsen.

3. Neuvoston tehtfivh't

Vammaisneuvosto
o edistéé vammaisten ihmisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin.

o edistéé Tuusulan kunnan, vammaisten ihmisten ja vammaisjarjestbjen valista yhteistyd-
ta.
pitaé yhteyl‘té vammaisiin ihmisiin ja heita edustaviin jarjestéihin.
seuraa kunnallishallinnon toimintaa ja péétbksentekoa vammaisten kannalta.
seuraa vammaisten ihmisten tarpeiden seké vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja
tukitoimien kehitysté Tuusulan kunnan alueella.
tekee aloitteita ja esityksié seké antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa.
seuraa péétbsten toimeenpanoa.

tiedottaa vammaisia koskevista asioista ja edistaé esteetbnta tiedonsaantia.
hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen maaraamat
tehtévét
esittéé toimintasuunnitelmansa kunnanhallitukselle hyvéksyttévéksi
raportoi toiminnastaan kunnanhallitukselle (osavuosikatsaus ja tilinpéétbs)

. 4. Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2016

Toimintaséénnén mukaan vammaisneuvosto Iaatii toimintasuunnitelman kunnanhallitukselle
hyvéksyttévéksi. Vammaisneuvosto paatti kokouksessaan 17.3.16 toimintasuunnitelmarungon
vuodelle 2016:

o kokoukset pidetaén péasééntbisesti péaterveysasemalla, kokoushuone Aleksiksessa
o kokouspéiviksi sovittiin 28.1,25.2, 17.3, 7.4, 12.5 seké 18.8, 8.9, 610, 10.11, 8.12.

5. Vammaisneuvoston tavoitteet vuonna 2016

Vammaisneuvosto pyrkii toimimaan vammaispalvelulain edellytté'mfillfi tavalla mm.
edistfimfillfi vammaisen henkil6n edellytyksifi eléifi ja toimia muiden kanssa yhden-
vertaisena yhteiskunnan jfisenenfi sekfi ehkéiistfi ja poistaa vammaisuuden aiheut-
tamia haittoja ja esteitéi. (Vammaispalvelulaki §1 )
. vammaisneuvosto osallistuu vammaispoliittisen ohjelman 2016-2018 valmisteluun

tavoitteena saada ohjelma valmiiksi syksyn 2016 aikana

Neuvoston tavoitteena on yleisen tiedonkulun sekfi yhteistyén tehostaminen
kunnan virkamiesten sek'a' neuvoston valillfi

. neuvostot ovat aktiivisia tiedottaessaan omissa yhdistyksissaén



neuvoston kokousmuistiot viedéén kunnan nettisivuille
neuvosto pyrkii edistéméén tiedonkulkua seké yhteistyén kehittymistéi kuntaan pé-iin
mm. kutsumalla kunnan eri virkailijoita neuvoston kokouksiin
jaetaan vuonna 2015 valmistunutta vammaisneuvoston esitetté eteenpéin
Tuusulan verkkosivuja uudistetaan. Vammaisneuvoston jésenet osallistuvat esteetté-
myys / saavutettavuuskoulutukseen seké ty6pajoihin antamalla omia toiveita ja néike-
myksié uuden verkkosivun suunnitteluun
neuvoston tavoitteena on saada kuntaan selkokielinen vammaispalveluopas

Neuvosto pyrkii lisfifimfifin yhteisty6t'a' lkéiihmisten neuvoston, léihikuntien neu-
vostojen kanssa sekfi eri oppilaitosten sekéi muiden tahojen kanssa
vammaisneuvoston seké ikéihmisten neuvoston pj:n ja varapjzn yhteistyén jatkaminen
maaliskuisen tapaamisen seurauksena.
léhikuntien vammaisneuvostojen pj:n yhteistapaamisten jatkuminen seké yhteistyb
Keudan oppilaitoksen kanssa. Neuvosto on tilannut Keudan vammaispuolen opiskeli-
joilta esteettémyyskartoituksen Tuusulan osalta. Tarkoituksena on kartoittaa karkeim-
mat ongelmat seké kuulla parannusehdotuksista. Kartoituksen jéilkeen loppuarvio tuo-
daan tiedoksi Kunnanhallitukselle.
neuvosto osallistuu 16.4.16 Jérvenpéén, Keravan seké Tuusulan yhteisiin vammais-
messuihin. Messutyéryhmén kokoontumiset ovat alkaneet jo kevééllé 2015 Jérven-
pééssé. Vammaisneuvosto tukee messuja 1000€ omista méérérahoista.
neuvoston tarkoituksena on kokoontua eri toimialaamme kuuluvissa paikoissa, kuten
kehitysvammaisten toimintakeskus Kettusessa, mielenterveyspotilaiden Mutterimajalla,
Seurakuntaopistolla jne.

Vammaisia ihmisiéi koskevan pfifitiiksenteon seuraaminen ja esteettéméin p55-
t6ksenteon edistfiminen
neuvoston puheenjohtaja osallistuu Sosterin kevéiseen ja syksyiseen budjettiseminaa-
rnn
neuvosto pyrkii osallistumaan kehitysvammaisten asuinyksikbn suunnittelu- ja rakenta-
misprosessiin Tuusulan Lahelassa
neuvostosta osallistutaan vammaisille suunnatuille koulutuspéiville
tarkoituksena on tutustua eri toimintoihin, kuten Hyrylén péivétoimintaan, lokakuiseen
Seminaariin 14.10 Espoossa jne.

Tuulassa 17.3.2016

Vammaisneuvoston
puheenjohtaja
Kn'stiina Gullsten
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IKKIHMISTEN NEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1. Neuvoston tarkoitus ja kokoonpano

Tuusulan ikéihmisten neuvosto on kunnanhallituksen nimeéméi kunnan ja sen alueella toimivienelékeléis- ja vanhusjérjestéjen yhteistybelin.

lkéihmisten neuvosto edistéé tuusulalaisten ikéihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittééolemassa olevia seké uusia palveluita ja tukitoimia.

Kunnanhallitus nimeéiéi neuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi seitseman (7) jésenté ja
kullekin jésenelle henkilékohtaisen varajésenen.

Kunnanhallitus nimeéé neuvostoon puhevaltaisen edustajansa.

lkéihmisten neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ikéihmisten neuvoston sihteeriné toimii Tuusulan kunnan asiantuntijaviranhaltija.

Tuusulalaiset elékeléisjérjestét ovat esitténeet ehdokkaansa ja varajésenensé ikéihmisten neu-
voston jéseniksi vuosille 2015 — 2016 seuraavasti:

Jfisen Varajéisen Jérjesté
Anja Matikainen Tapani Virta Kellokosken Elékeléiset ry

Paula Hyttinen Sirkka Korhonen Hyrylén Elékeléiset ry

Kullervo Mékinen Martti Mattila Elékeliiton Tuusulan Yhdistys ry

Kari Halme Liisa Salonen Tuusulan seniorit ry

Seppo Héyrinen Kalevi Syrjénen Jokelan Elékkeensaajat ry

Hilkka Kainsalo Maija Léhteenkorva Tuusulan Elékkeensaajat ry

Timo Kalpio Pekka Latva-Pukkila Tuusulan seudun elékeléiset ry

Koti- ja laitoshoidon tulosalue esitti ikéihmisten neuvoston sihteeriksi Laila Hedenborgia.



KunnanhaIIitus péétti (Khall § 72/922015) . . . . ' .

. hyvaksya' ikéihmisten neuvoston jésenet ja varajésenet elékejérjestbjen esutyksen mukai-

sesti .
nimeté neuvoston sihteeriksi palvelukoordinaattori Laila Hedeargln
nimeté neuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Ilmari Sj6blomln.

2. Neuvoston toimintasifinté

Kunnanhallitus (Khall § 115/10.3.2014) hyvéksyi ikéihmisten neuvostolle Iiitteen 1 mukaisen
toimintaséénnbn 1.4.2014 Iukien.

Toimintaséénnén mukaisesti ikéihmisten neuvosto valitsee ensimméisessé kokouksessaan
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2015- 2016.

Ikéihmisten neuvosto paétti valita puheenjohtajaksi Anja Matikaisen ja varapuheenjohtajaksi
Kari Halmeen.

3. Neuvoston tehtévfit

lkaihmisten neuvosto
. edistéé viranomaisten, ikaihmisten ja elékelais- ja vanhustybnjarjestbjen yhteistoimintaa

kunnassa
seuraa ikéihmisten tarpeiden kehitysta kunnan alueella
seuraa ja edistéa ikéihmisten nékdkulmasta kunnan péétfiksentekoa erityisesti heille tar-
koitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuisuuksien jérjestémiseksi seké niiden
saavuttavuuden parantamiseksi

o vaikuttaa ympéristén suunnitteluun ja toteutukseen siten, etté julkiset tilat soveltuvat
mybs ikéihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin

o tekee aloitteita ja esityksié seké antaa lausuntoja kunnan eri viranomaisille ikéihmisiin Iiit—
tyvissé asioissa
huolehtii késittelemiensé asioiden tiedottamisesta
hoitaa muut ikéihmisten neuvoston toimialaan ja kunnanhallituksen mééraamét tehtavét
esittéé toimintasuunnitelman kunnanhallitukselle hyvéksyttévéksi
raportoi toiminnastaan kunnanhallitukselle (osavuosikatsaus ja tilinpéétbs).
huomio vanhuspalvelulain toteutumiseen Iain hengessé, ottaa huomioon mahdolliset
muutokset ja ehdotukset lain jatkuvaan kehittymiseen.

4. Ikfiihmisten neuvoston toimintasuunnitelma 2016

Toimintaséénnbn mukaan neuvosto laatii toimintasuunnitelman kunnanhallitukselle hyvéksyttéi-
véksi. lkéihmisten neuvosto paatti kokouksessaan 21.3.16 toimintasuunnitelmarungon vuodelle
2016.

o kokoukset pidetaén pééséantéisesti pééterveysasemalla, kokoushuone Aleksiksessa
. kokouspéiviksi sovittiin 1.2, 29.2, 21.3, 25.4, 30.5 ja 26.9, 31.10, 28.11 ja 19.12

5. lkfiihmisten neuvoston tavoitteet 2016

1. Vanhuspalvelulaki edellyttééi, etté vanhusneuvosto osallistuu ikfiintyneiden hyvin-
vointia koskevan suunnitelman toteutumisen arviointiin sekfi ifikkéiden henkiléi-
den tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittfivyyden ja laadun arviointiin.

o ikéihmisten neuvosto on (valtuusto 9.12.2013 § 160) mukana Tuusulan Iképoliittisen oh-
jelman 2014-2018 toteutuksessa seké toteutuksen seurannassa.



Ikéiihmisten neuvosto jatkaa aktiivista tiedottamista ja tekee toimintaansa nfiky-vfiksi
neuvoston jésenet ovat aktiivisia tiedottaessaan omissa yhdistyksissééin
neuvoston kokousmuistiot viedéén kunnan nettisivuille
neuvosto tiedottaa toiminnastaan jokaisen jérjestéménsé tilaisuuden yhteydesséneuvosto pyrkii edistéméén tiedonkulkua seké yhteistyén kehittymisté kuntaan painneuvosto jakaa 2015 valmistunutta ikéihmisten neuvoston esitetté
tapaamalla mm. vammaisneuvoston pjzn ja varapj:n tapaaminen

lkfiihmisten neuvoston tavoitteena on yleisen tiedonkulun ja yhteistyén tehostami-nen kunnan virkamiesten sekéi neuvoston vilillfi, saada kuntaan ikéiihmisii palve-leva ”yhden luukun infopiste” tai vastaava, josta ikéiihmiset saisivat ajankohtaistatietoa mm. sote palveluista.
neuvosto on mukana Hertta-lehden toimittamisessa seké sen kehittémisessé. Lehden le—vikki on noin 5000 kpl ja lehti jaetaan tuusulalaisiin talouksiin, joissa asuu yli 65-vuotiaskuntalainen
neuvoston mielesté olisi tarpeen saada sekéi Etelé — etté Pohjois—Tuusulaan oma infopis-te/ tehostettu puhelinpalvelu tms. ikéihmisille

lkéiihmisten neuvosto pitéiéi tfirkeéinéi yhteistyén kehittéimistfi kolmannen sektorin,vapaaehtoisyhdistysten sekéi kunnan kesken. Ikfiihmisten tulisi voida tavoittaakolmas sektori mahdollisimman vaivattomasti.
neuvosto oli mukana jérjestéméssé Tuusulan seurakunnan, kunnan seké eri vapaaeh-toisyhdistysten kanssa ”Sanoista Tekoihin" vapaaehtoismessuja Hyékkélén koululla
5.3.2016. Samalla aloitettiin vapaaehtoisten rekrytoiminen eri yhdistyksiin. Yhdessé toi-
miessa véltetéén mm. pééllekkéiset koulutukset. Toiveissa on toiminnan kehittyminen
seké vakiintuminen.

lkéiihmisten neuvoston tavoitteena on tavoittaa sekéi aktivoida kaikki tuusulalaiset
ikfiihmiset liikkuman sekéi osallistumaan yhteisiin tapahtumiin
neuvosto jérjestéé maaliskuussa Kevéisen talviliikuntapéivén Tuusulan Kirkkorannalla,
toukokuussa Liikuntapéivén yhdessé Liikenneturvan kanssa Tuusulan Rusutjérvellé seké
lokakuussa vanhusten viikolla lkéihmisten juhlat.

lkfiihmisten neuvosto antaa lausuntoja pyydettfiesséi ja ottaa kantaa ikfifintyville
tfirkeistfi asioista.
neuvosto antaa kaavalausuntoja pyydettéessé
neuvoston térkeéné tavoitteena on saada olla mukana kehittéiméssé kunnan toimintoja,
seké jo olemassa olevia etté tulevia. Yksi tavoite on tehdé Riihikallion palvelutalokomp-
Ieksista vireéi ja toimiva, kaikkia ikéihmisié palveleva alue. lkéihmisten neuvosto haluaa
olla mukana myés uuden HYPA—alueen suunnittelussa ja kehittémisessé

lkfiihmisten neuvosto kutsuu kunnan virkailijoita sekfi eri alojen asiantuntijoita vie-
railijoiksi neuvoston kokouksiin

Tuusulassa 21.3.2016

lkéihmisten neuvoston
puheenjohtaja
Anja Matikainen


