Infolehti Uudenkaarlepyyn vammaisneuvostosta ja
toiminta-alueistamme

Uudenkaarlepyyn vammaisneuvosto on valittu kaudelle 2013-2016
Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvoston, ja
vammaisorganisaatiot ovat nimittäneet siihen 4 jäsentä ja
kaupunginhallitus 1 jäsenen.

Vammaisneuvoston pöytäkirjat (ruotsinkieliset) löytyvät myös
kaupungin nettisivuilta, www.uusikaarlepyy.fi/handikappradet/

Kaupunginhallitus on myös hyväksynyt johtosäännön
vammaisneuvostolle.

Ohjesäännössä mainitaan mm. vammaisneuvoston tehtävät.
1. Edistää yhteistyötä kaupungin organisaation ja
vammaisorganisaatioiden välillä.
2. Toimia tavoitteella että vammaisille saadaan samanarvoiset
mahdollisuudet hyötyä yhteiskunnan palveluista ja
toiminnasta (kuntoutus, koulutus, työ, sosiaali- ja
terveyspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminta sekä muu
kunnallinen peruspalvelu).
3. Aloitteiden ja esitysten laatiminen vammaisasioissa, sekä
lausuntojen antaminen päättäjille ja suunnittelijoille näissä
kysymyksissä.
4. Hoitaa muita toimintaan kuuluvia tehtäviä.
5. Toimia lausuntoantajaelimenä kysymyksissä jotka koskevat
vammaisia.
6. Olla neuvonantaja kunnalle ja antaa kunnan elimille
näkökantoja ja ehdotuksia ajankohtaisista kysymyksistä
vammaisalalla.

Yhteystiedot:
Anna Caldén, puheenjohtaja
Raatihuoneenk. 23-25 B, 65100 Vaasa 0500-569 622

annacalden@gmail.com

Jäsenet:
Helena Häggström
Lakkakuja. 9 D, 66900 Uusikaarlepyy 050-374 8236

helena.haggstrom@multi.fi

Birgitta Knuts
Knutsintie 42, 66980 Monå

0500-861 534

birgitta.knuts@pp.inet.fi

050-343 2845

seppo.sjo@multi.fi

040-860 1692

ralph.strom@multi.fi

Seppo Sjö
Monäsintie 285, 66970 Hirvlax
Ralph Ström
Metsäk. 6 E 5, 66900 Uusikaarlepyy

Tietoja on myös kerätty kaupungin kotisivuille
http://www.nykarleby.fi/asukkaille/yleista/vammaispalvelu/

Muutamia esimerkkejä siitä mitä olemme tehneet kaudella 2013-2016 ja mitä on tekeillä:
 Vammaisneuvosto on laatinut opasvihkon ”Uusikaarlepyy – kaikille käytettävissä”, ja se on
saatavilla mm. terveyskeskuksen infosta, yhteispalvelutoimistosta, kaupungin infosta,
kirjastoista ja kaupungin kotisivulta. Vihko päivitetään noin kaksi kertaa vuodessa.
 Alueen vammaisyhdistysten kesken järjestettiin uudelleen tapaaminen syksyllä 2013
 Lausuntoja on annettu suunnitteluvaiheessa rivitalon rakentaminen keskustassa ja nyt
viimeisimpänä kirjaston rakentaminen keskustassa sekä terveyskeskuksen vuodeosastosta.
 Aloitteen mukaisesti on nyt saatu paikoilleen sekä automaattiovi virastotaloon että
silmukkavahvistimet virastotaloon ja tähtihalliin.
 Kaupunginhallitukselle on jätetty aloite liikkuvan silmukkavahvistimen hankkimisesta, jota
voisi käyttää muissa kaupungin huoneistoissa.
 Suunnittelemme kiertuetta esikouluihin ja kouluihin tiedottaaksemme vammaisista ja heidän
tarpeistaan.
 Järjestimme terveydenhuoltopäivän liikuntarajoitteisille marraskuussa 2014
 Yhteistä terveydenhuoltopäivää senioreille ja toimintarajoitteisille suunnitellaan syksyksi 2015

Haluamme olla lenkki kunnan ja vammaisorganisaatioiden välillä.
Mutta myös Sinä yksityishenkilönä voit ottaa yhteyden meihin jos
pohdit jotain tai jos mielestäsi meidän tulisi ryhtyä johonkin.
Älä siis epäröi ottamaan yhteys!
Uudenkaarlepyyn vammaisneuvosto
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