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Helsingin vammaisneuvosto ja vammaisyhdistysten yhteistyötilaisuus 

13.11.2019  
 

 

Ryhmätyö keskustelut 

Kysymys 1. Keskustella ja tehdä ehdotuksia vammaisneuvoston ja vammais- ja 

pitkäaikaissairaus-yhdistysten aktiivisten ja molemminpuolisten yhteyksien 

käytäntöihin ja yhteistyömuotoihin? 

Aluksi ryhmässä oli esittäytymiskierros ja todettiin, että hyvä kun yhteistilaisuus järjestetään. 

Pois ongelmakeskeisyydestä, tarvitaan enemmän ratkaisukeskeisyyttä. 

 

Vammaisneuvoston vammaisjärjestöjen edustajan kaksisuuntainen yhteys yhdistyksiin 
 

- On vammaisneuvoston järjestöedustajien tehtävä pitää yhteyttä taustajärjestöihin. Tämä rooli 

pitäisi tehdä selkeäksi ja niin, että kaikki noudattavat sitä. Vammaisneuvostossa pitää 

keskustella, kuka on nimitetty sinne ja minkä vuoksi. Nyt jokainen on tehnyt työskentelystään 

oman näköistä. 

- Järjestöedustaja edustaa monia ryhmiä. Hän vie kentän näkemyksen vammaisneuvostoon ja 

hänen tulisi kysyä tarvittaessa enemmän lisätietoa kentältä. Aktiivisuutta tiedottamiseen 

myös omaan taustajärjestöön päin. 

- Keskustelu pitäisi käydä taustalla etukäteen -> sitten yksi vie järjestön yhteisen kannan 

eteenpäin.  

- Vammaisneuvosto odottaa järjestökentältä mahdollisimman paljon laaja-alaista tietoa. Miten 

tämä saavutetaan, järjestöedustajalla oltava laaja-alaista näkemystä monipuoliselta kentältä. 

- Kannanottojen tueksi kysytään tietoja systemaattisemmin järjestökentältä.  

- Avoimempaa, ajan tasalla olevaa tiedotusta ja tiedonkulkua yhdistyksille päin. 

- Tietääkö yhdistykset, että on vammaisneuvosto. En ollut kuullut vammaisneuvostosta. 

Läpinäkyväksi tekeminen.  

- Vammaisneuvoston ajankohtaiset asiat paremmin yhdistysten tietoon. Vammaisneuvoston 

edustaja voisi tarjoutua/tulla esim. järjestöjen syys- ja kevät- kokouksiin esittelemään asioita 

ja keskustelemaan, sähköpostiyhteydenpito, lehdet, monipuoliset kanavat. 

- Vammaisneuvoston järjestön edustaja tiedottaa hyvin vammaisneuvosto asioista järjestöille. 

Vammaisneuvoston edustaja on koonnut yhdistyksistä sähköpostilistan ja kertonut 

vammaisneuvoston asioista viesteillä ja käynyt parissa yhdistyksen tilaisuudessa ja 

hallituksen kokouksessa. 

- Miten vammaisneuvoston edustaja saa jäsenkentästä infoa. Yhdistysten jäseniä saa 

kiinnostumaan asian kautta. Jos koskettaa itseä tai omaista, esim: Asuminen, 

kuljetuspalvelu, työllisyys, Voi kirjoittaa yhdistyksen lehteen jutun. 
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- Vammaisneuvosto puolestaan odottaa järjestöjen edustajilta aktiivisuutta neuvostoon päin ja 

oman erityisosaamisen esiintuomista.  Joskus järjestöjen edustajat eivät sano mitään, vaikka 

ollaan paikalla kokouksessa, annetaan tilaisuus ja kysytään.  Neuvostolle tämä on 

turhauttavaa ja taustajärjestöjen näkökulmasta näin ei saa toimia, vaan oltava aktiivinen. 

- Jos samat naamat edustajina vuodesta toiseen, tullaan liian tutuiksi ja toiminta menee 

hampaattomiksi. Rotaatiolla kontaktipintaa laajemmaksi ja lisää virtaa toimintaan. Ei 

myöskään saisi olla aina samat järjestöt. Tämä on viime kädessä järjestöjen asia, mutta 

myös kaupunki voi vaikuttaa asiaan. Nimeämispyynnössä voidaan pyytää kiinnittämään 

asiaan huomiota. 

 

Vammaisneuvoston valtuustoryhmän edustaja  
 

- Myös poliittisilla edustajilla pitäisi olla selkeämpi rooli: kuulla järjestöjä/järjestöedustajia ja 

viedä tietoa valtuustoryhmään. 

 

Vammaisneuvoston odotukset yhdistyksille 
 

- Vammaisneuvoston jäsenen toive järjestöille: aktiivisempi ote! ottakaa yhteyttä ja nostakaa 

ajankohtaisia asioita esiin. Järjestökentän tieto laajasti vammaisneuvoston tietoon tarpeen ja 

tilanteen mukaan. 

- Vammaisneuvoston näkökulma pitää saada järjestöille tietoon. Tarvitaan lista yhdistysten 

yhteyshenkilöistä, joiden kautta tietoa voi viedä eteenpäin 

- Järjestöissä on asiantuntemusta, he voisivat luonnostella kannanottopohjia 

vammaisneuvostolle. Säästäisi sihteerin työtä ja edistäisi vaikuttamista. 

- Nimetkää yhdistyksiin vammaisneuvostovastaavat -> vastapari vammaisneuvostossa. 

Yhdistys saa tietoa vammaisneuvoston edustajan kautta. 

- Yhdistysten kokoukseen voisi kutsua jonkun vammaisneuvostosta, kun on jotain tärkeää 

tiedotettavaa: kannanotot, testaukset, tempaukset, alueellisesti haastavat ja hankalat 

paikkojen esiintuomista, asioiden näkyväksi tekeminen, koulutus, hyvien käytäntöjen tai 

esimerkkien esiintuonti, paikallisyhdistyksissä tulisi aktiivisemmin käsitellä 

vammaisneuvoston ajankohtaisia asioita 

- yhdistyksen tehtävänä on välittää tietoa jäsenilleen vammaisneuvostosta. 

Vammaisneuvostosta valmis lehtijuttu ruohonjuuritasolle. 

 

Vammaisneuvosto ja vammaisyhdistykset yhteydenpito 
 

- Pitäisi olla ”kevyen rakenteen” tilaisuuksia säännöllisesti, esim. 4 kertaa 

vuodessa/neljännesvuosittain, joissa voi verkostoitua ja edistää verkostoitumista, juodaan 

kuppi kahvia ja keskustellaan neuvoston ja järjestöjen kesken ajankohtaisista asioista.  

- Yhteistapaamiset > teeman mukaan vammaisneuvostoon laajemmin järjestöjen edustajia. 
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- Pitää poistaa osallistumisen esteitä ja tarjota mahdollisuus kommunikoida myös digitaalisesti. 

- Yhteystiedot - lisää suoraa yhteydenpitoa vammaisneuvoston ja järjestöjen välillä -> suorat 

yhteydenotot, tapahtumat! - Hyvät yhteistyökäytännöt 

- Yhdistysten suoraa kuulemista ja vaikuttamista. Saada painoarvoa ja vetoapua yhdistysten 

ajamille asioille neuvoston avulla. Neuvostolla on yhteyksiä kaupungin päättäjiin, verkosto 

kaupungin hallintoon. 

 

Vammaisyhdistysten yhteistyö – verkostot 
 

- Mitä yhteistä yhdistyksillä on? – Yhteisöllisyys, laajasti yhteinen hyvä! -> pois 

tilkkutäkkimeiningistä. - Hyvien kokemusten / käytäntöjen jakaminen järjestöjen välillä 

- Tavoitteet: vammaiset & pitkäaikaissairaat – voiko nämä rinnastaa? – samassa yhteydessä 

käsitteleminen on vaikeaa.  Yhdistykset ovat erilaisia, mikä on kenenkin tarve. 

- Heljä-verkostoa (Helsingin vammaisyhdistysten verkosto) voi käyttää nopsaan mielipiteen 

muodostukseen ja konsultointiin. Heljä-verkosto = liikkumista rajoittuvat vammat, 

näkövammaiset, vapaamuotoinen verkosto 

- Kumajan kumppanuusverkoston vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkosto 

- Autismiyhdistyksillä on pääkaupunkiseudulla Paut-hanke, jossa 2 työntekijää, mahdollisesti 

alueyhdistykset yhdistyy. 

- Vammaisten naisten verkosto Helsingissä /valtakunnallinen 

 

Yhdistysten toiveet vammaisneuvoston viestinnästä yhdistyksille 
 

- ”Hirveän vähän me kuullaan vammaisneuvostosta”, mitä siellä tehdään ja mitä on käynnissä?  

Tahdotaan tietoa eri asioiden etenemisestä ja mitä on käsittelyssä, Avoimempaa, ajan tasalla 

olevaa tiedotusta yhdistyksille päin - Tarvetta uutiskirjeelle, joka kokoaa asioita yhteen ja antaa 

vastauksia edellä mainittuihin asioihin. 

- Pöytäkirjat ovat vaikeasti löydettävissä. - uutiskirje (lähinnä kokouksen pääsisällöt) 

järjestöille, jako esim. Facebookiin. 

- Esityslistat kaikkien tietoon. 

- Molemminpuolista vuorovaikutusta tulisi kehittää. Vammaisneuvoston ajankohtaiset asiat 

paremmin yhdistysten tietoon – sähköpostiyhteydenpito, lehdet, monipuoliset kanavat 

- Vammaisneuvoston viestintä, että yhdistykset tietävät vammaisneuvostosta. Toiminnan 

läpinäkyväksi tekeminen. 

- Tarvitaan lista yhdistysten yhteyshenkilöistä, joiden kautta tietoa voi viedä eteenpäin 

- Sosiaalisen median kautta mainostaminen tärkeää. 

 

https://kumaja.fi/kumaja-2/
https://www.autismiliitto.fi/liitto/ajankohtaista/paakaupunkiseudun_autismikirjon_yhdistykset_saivat_rahoituksen_paut-hankkeelle.3109.news
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Järjestöjen/yhdistysten odotukset vammaisneuvostolta 
 

- Kaupungin päätöksentekoa varten pitäisi neuvostolle esitellä asioita ja pyytää lausuntoja. 

Tämä on lapsenkengissä. On liikaa yksittäisestä viranhaltijasta kiinni, miten otetaan 

huomioon. Asennekasvatuksella pitäisi luoda tietoisuutta kaupungin valmistelijoille. 

- Toivoisin järjestön edustajana, että vammaisneuvostot veisivät kaupunkia koskevia 

ajankohtaisiasioita eteenpäin tai tekisivät esityksiä (lausuntoja) ongelmakohdista, tempaukset 

- Onko vammaisneuvoston kokouksissa aikaa käsitellä järjestöjen esiin tuomia teemoja? Jos 

yhdistykset tuo asian esiin, jääkö kiireen keskellä, että pitää laittaa viestiä. 

- listalle konkreettisia asioita, vammaisneuvostolla on kanavat kaupungin koneistoon. 

 

Vaikuttamisen aiheita 
 

- pitää puhua myös aistiesteettömyydestä. Tarpeet ovat erilaisia esteettömyydessä ja 

saavutettavuudessa. Miten saadaan, että oikea tieto tulisi, esteettömyys on ryhmittäin erilaista, 

suunnittelija osaa yhdeltä kantilta. 

- suunnitteluvaiheessa tulee pyytää kokemusasiantuntijoita yhdistyksistä. 

- yhdistys tekee suoraa vaikuttamista lautakuntaan ja virkamiesjohtoon. Saman suuntaista 

vammaisneuvoston vaikuttamisen kanssa, esim. isoissa hankinnoissa tarvitaan keskustelun 

laajentamista ja varhaista osallistamista, että vammaisneuvosto ja yhdistykset pääsee 

vaikuttaminen. Osallistaminen vaatii aikaa, vapaaehtoiset yhdistykset kokoontuvat harvoin. 

- Vammaispalvelujen info-ilta.  

- Vaikuttamista vammaispalveluihin. 

 

 


