Kynnys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (24.8.2017)
Kynnys ry:n yleistavoite vuodelle 2017 on parantaa vammaisten ihmisten asemaa
Suomessa ja muualla maailmassa.
Kynnys ry:n (myöhemmin Kynnys), toiminnan ytimessä ovat vammaisten ihmisten
kansalais- ja ihmisoikeudet sekä vertaistoiminta. Kynnyksen toiminta rakentuu kolmelle
sisällölliselle pilarille ja oman toiminnan kansanvaltaiselle rakenteelle. Peruspilarit ovat
itsenäinen elämä, ihmisoikeudet ja kulttuuri. 2018 on Kynnyksen 45. toimintavuosi.
Vuoden 2018 haasteena on toiminnan suuntaaminen entistä enemmän vammaisten
oikeuksien puolustamiseen ja yhteiskuntaan vaikuttamiseen niukkenevien resurssien
aikana. Kynnyksellä on paljon tietotaitoa näistä asioista ja järjestö keskittää toimintaansa
tärkeimmille osaamisalueilleen ja parantaa viestintäänsä. Vuonna 2018 tärkein asia on
vammaisten YK-sopimuksen toimeenpanon vakiinnuttaminen kunnolla ja toiseksi tärkein
asia vammaislakien toteuttamiseen maakunnissa vaikuttaminen. Kolmantena asiana on
yhdenvertaisuuslain jalkauttaminen.
Kynnys organisoi toimintaansa pystyäkseen paremmin vastaamaan edessä oleviin
haasteisiin. Järjestö toteuttaa tavoitteitaan yhteistyössä muiden järjestöjen ja verkostojen
kanssa. Yhteistyöhankkeita on kaikilla keskeisillä toiminta-alueilla: itsenäinen elämä,
kehitysyhteistyö, ihmisoikeudet ja kulttuuri.
Oman sisäisen toimintansa Kynnys organisoi osittain uudelleen. Neuvonta integroidaan
Assistentti.infoon pientä alueellisten keskusten neuvontaa lukuun ottamatta. Voimavaroja
siirretään yleisavustukselta kohdennettuun avustukseen Stean kanssa keskustellun
suunnitelman mukaisesti. Hallinto ja vaikuttamistyö keskittyy yhteiseen toimintaan mikä
rahoitetaan yleisavustuksella.
Vuoden 2018 aikana Kynnys jatkaa strategiatyötä, johon osallistuvat järjestön
luottamushenkilöt, työntekijät ja jäsenet. Lisäksi Kynnys on mukana Sentteri ry:n
koordinoimassa hankkeessa, jolla on luotu toimintamalli henkilökohtaisen avun
keskuksille. Kynnys ry:n perustaman D4- Verkosto Oy:n tavoite on lisätä asiakaspohjaa ja
myyntiä. Vammaisten ihmisoikeuskeskus tehostaa toimintaansa. Kynnys ry on perustanut
myös Kynnys-Apu Oy:n ulkoista myyntiä varten. D4-verkosto Oy keskittyy sisäisiin
hankintoihin.

YLEISAVUSTUKSELLA (STEA) RAHOITETAVA TOIMINTA
1 ITSENÄINEN ELÄMÄ kp 1
1. 1 Valtakunnallinen toiminta kp 1.1
Yleistavoitteina ovat selkeä ja avoin hallinto, jota on helppo seurata sekä hallituksen roolin
selkeyttäminen. Kynnyksen kehittää hallintoaan ja parantaa talousseurantaansa.
Hallituksen työtä yhdistyksen vetäjänä ja politiikan linjanvetäjänä korostetaan. Hallitus
laatii vaikuttamissuunnitelman. Jokapäiväinen hallinto keskitetään toiminnanjohtajalle, joka
hoitaa sitä hallituksen antamien linjausten mukaan. Kynnys palkkaa hallinnon
tehostamiseksi johdon assistentin.

Kynnys pyrkii kaikessa toiminnassaan taloudellisuuteen ja säästäväisyyteen. Järjestön
talouden tasapainottaminen vaatii paljon ponnisteluja. Toimitilat pidetään hyvässä
kunnossa ja ne hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti, jotta vammaisliikkeen
itsenäisen elämän keskukset olisivat monipuolisia. Raportointia toiminnan taloudellisesta
tilanteesta eri hankkeissa kehitetään ja nopeutetaan. Kaikille työntekijöille laaditaan
henkilökohtainen koulutusohjelma yhdessä heidän kanssaan. Yhteistyötä Kynnyksen
hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa kehitetään ja selkeytetään. Järjestö on laatinut
henkilöstöpaperin tukemaan työntekijöidensä ja johdon vuorovaikutusta.
Työsuojeluun on laadittu toimintasuunnitelma ja kehitysohjelma. Työsuojeluvaltuutetun
lisäksi toimii kaksi varatyösuojeluvaltuutettua.
1.2 Itsenäisen elämän keskukset kp 1.2
Yleistavoitteina ovat vammaisten voimaantuminen eli ”vammaistuminen” ja vammaisten
aseman parantaminen
Itsenäisen elämän liikkeen tavoite on vahvistaa vammaisia ihmisiä toimimaan aktiivisina
yhteiskunnan jäseninä. Itsenäinen elämä rakentuu vertaistuesta ja -neuvonnasta.
Itsenäisen Elämän Keskusten verkosto Helsingissä, Kuopiossa, Jyväskylässä, Oulussa,
Tampereella ja Turussa muodostaa toiminnallisen rakenteen itsenäiselle elämälle yhdessä
paikallistoimikuntien ja -ryhmien kanssa.
Paikalliset itsenäisen elämän keskukset (IEK:t) toimivat omien toimintasuunnitelmiensa
mukaisesti. Keskusten tavoite on tukea ja kannustaa vammaisia toimimaan aktiivisesti
paikallisesti ja vaikuttamaan alueensa vammaispoliittiseen päätöksentekoon.
Keskustoimisto tarjoaa alueille tukea niiden omiin hankkeisiin ja tekee yhteistyötä
valtakunnallisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. IEK:ien toimintaedellytyksiä
parannetaan voimavarojen puitteissa. Kynnyksellä on 2 osa-aikaista ja yksi kokoaikainen
aluesihteeri. Kynnys etsii keinoja palkatun aluesihteerin saamiseksi Ouluun. Jyväskylässä
toimii vapaaehtoinen toimikunnansihteeri ja Kuopion aluesihteerin vastuualue on
laajentunut myös Jyväskylään.
1.3 Koulutus kp 1.3 Kynnyksen koulutustoiminnan painopisteenä on vammaisten
itsenäisen elämän edistäminen ja tukeminen. Yhteistyö sidosryhmien kanssa lisää
tietoisuutta itsenäisen elämän perusteista ja vammaisten ihmisoikeuksista ja edistää siten
itsenäisen elämän ajatusta. Koulutussuunnittelussa tehdään yhteistyötä mm.
Assistentti.infon, järjestöjen yhteisen vertaistuen kehittämistyöryhmän (JYVÄ),
naistyöryhmän ja Vammaisten ihmisoikeuskeskuksen (VIKE) kanssa. Koulutusohjelmat
rakennetaan yhtenäisiksi ja mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Kaikista koulutuksista laaditaan
erillinen koulutussuunnitelma. Koulutustoimintaa hoidetaan yhteistyössä toimihenkilöiden,
erityisesti aluesihteereiden kanssa. Koulutustoiminnalle etsitään uusia
rahoitusmahdollisuuksia.
Henkilökohtaiseen apuun liittyvä koulutus on avainasemassa Kynnyksen
koulutustoiminnassa. Koulutusta kehitetään yhteistyössä Assistentti.infon kanssa.
Vammaisten lasten aseman parantamiseen liittyvää koulutusta kehitetään
pitkäaikaissairaiden/ vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä
yhteistyöryhmässä, YTRY:ssä.

Kommentti [AU1]:

1.5 Vertaistoiminta
Vertaisryhmätoiminta on tärkeä osa vammaisten itsenäisen elämän tukemista. Vammaisen
henkilön identiteetin kehittäjänä ja itsetunnon rakentajana vertaisryhmällä on merkittävä
rooli. Kynnyksessä toimii useita vertaisryhmiä eri puolilla maata, mm. naisryhmiä, nuorten
ryhmiä ja henkilökohtaisten avustajien työnantajien ryhmiä eli pomoklubeja.
Vertaisryhmien toiminta-ajatusta ja -käytäntöjä kehitetään edelleen. Rahoitusta etsitään
vertaistukihenkilöiden työnohjausviikonloppuun yhteistyössä JYVÄ verkoston kanssa.
Kansainvälisesti Kynnys harjoittaa vertaistukitoimintaa kehitysyhteistyönsä avulla. Koska
työntekijät ovat pääosin itse vammaisia, vertaistoiminta on mukana lähes kaikessa
arkisessa työssä.
1.6 Vaikuttaminen
Kynnys seuraa aktiivisesti valtakunnallista ja paikallista vammaisten ihmisten elämään
vaikuttavaa päätöksentekoa ja vaikuttaa siihen. Erityisesti Kynnys seuraa ja
vaikuttaa paikallisiin päätöksentekijöihin sekä hallituksen ja eduskunnan toimiin
vammaispalvelujen ja vammaisten yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Yleiseen
esteettömyyteen ja saavutettavuuteen vaikuttaminen on myös tärkeällä sijalla. Lisäksi
pidetään yhteyttä keskeisiin ministeriöihin ja YK-sopimusta koetetaan saada käytännön
tasolle. Sotelakien valmistumista seurataan ja vaikutetaan niiden sisältöön.
Vaikuttamistyötä tekemään palkataan yksi työntekijä.
Vaikuttamiseen sisältyy myös aktiivinen toiminta paikallisissa vammaisneuvostoissa ja
erilaisissa yhteistyöorganisaatioissa. Näistä keskeisiä ovat Vane ja Vammaisfoorumi,
kehitysyhteistyöhön liittyvissä asioissa Vammaiskumppanuus ja kansainvälisessä
vammaispolitiikassa Disabled Peoples`International, Euroopan itsenäisen elämän verkosto
(ENIL) ja Rehabilitation International. Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on
valtakunnalliseen ja kansainväliseen vammaispolitiikkaan vaikuttaminen.
Vaikuttamistyössä Kynnys jatkaa aktiivista linjaansa ja tekee tarpeellisia tutkintapyyntöjä ja
kanteluita vammaisiin kohdistuneissa syrjintätilanteissa. Rammat pantterit -toimintaryhmä
on tarkoitettu nopeaa reagointia vaativaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Rammat
pantterit on valmis iskemään kyntensä polttaviin epäkohtiin ilman varoitusta. Toiminta on
vastapaino lobbaukselle ja kabineteissa vaikuttamiselle. Hyödynnetään uutta
yhdenvertaisuuslakia ja Suomen ratifioimaa vammaisten ihmisoikeussopimusta.
Haasteena ovat yleinen taloudellinen tilanne ja leikkauspolitiikka.
1.4 Nuorisotoiminta kp 1.4 Nuorisotoiminnan kohderyhmä on varsinkin kouluaan
päättämässä olevat vammaiset nuoret. Nuorisotoiminnassa tehdään aktiivisesti yhteistyötä
muiden vammaisille suunnattua nuorisotyötä tekevien tahojen sekä nuoriso- ja
opiskelijajärjestöjen kanssa. Nuorisotyön painopistettä siirretään yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen. Aktiivista vaikuttamistyötä mm. opiskelija- ja vammaisjärjestöjen
yhteistyöelimessä jatketaan.
Kynnys on vammaisjärjestöjen yhteisen nuorisotyöverkosto Seitin jäsen.
Nuorisotyössä panostetaan Utopia-hankkeen mukaiseen toimintaan. Utopia on nuorten
omaa toimintaa, jossa niin vammaiset kuin vammattomat voivat olla mukana. Utopialle on
haettu erillinen rahoitus. (kp .1.4.1)
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1.8 Työllistyminen
Kynnys ry omistaa kokonaan D4 Verkosto Oy:n. Yrityksen tarkoitus on edistää
vammaisten työllistymistä yrittäjämallin mukaan. D4 on myös väylä muuhun työelämään.
Kynnys palkkaa pääasiassa itse vammaisia henkilöitä
1.9 Viestintä
Kynnyksen toimintaa ohjaa viestintästrategia. Järjestö on kehittänyt viestintätoimintaansa
systemaattisesti viime vuosina, lisäämällä lehden ilmestymiskertoja neljästä viiteen,
avaamalla Facebook-sivuston, bloggaamalla, ja sisäisellä sekä ulkoisella uutiskirjeellä.
Kynnyksellä on tiedottaja, joka palvelee eri toimintoja keskitetysti. Kehy-hankkeiden
tiedotus hoidetaan erikseen.
Kynnyksen viestinnän keskeisin väline on Kynnys-lehti, joka ilmestyy 5 kertaa vuodessa.
Lehdellä on toimituskunta ja osa-aikainen toimitussihteeri. Lehti saa opetusministeriön
kulttuurilehtitukea. Lehden yksi painopistealue on kehitysyhteistyö ja tällä teemalla
julkaistaan kaksi numeroa Voima-liitteenä. Lehti ilmestyy myös näköispainoksena
verkossa ja koodattuna näkövammaisten palvelussa.
Osana viestintätoimintaa Kynnyksen kotisivuja kehitetään ja uudistetaan nykyistä
informatiivisempaan, palvelevampaan ja keskustelevampaan suuntaan. Jäsenistölle
avataan sähköpostilistoja, joiden avulla lisätään vuorovaikutusta. Nettiin laitetaan
englanninkielistä aineistoa.
Kynnys on myös mukana alan messuilla. Internetissä KynnysTV jatkaa säännöllistä
toimintaa ja keskeisistä tapahtumista tiedottamista viidellä lähetyksellä vuodessa. Kallen
nojatuoli -haastattelusarjaa jatketaan.

1.20 Ihmisoikeudet
Ihmisoikeuksien osalta yleistavoitteina ovat vammaisten ihmisoikeuksien puolustaminen ja
vammaisten elämää koskevaan päätöksentekoon vaikuttaminen
Kynnys on vammaisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Se organisoi ihmisoikeustyönsä
vähitellen vammaisten ihmisoikeuskeskuksen muotoon. Ihmisoikeustyö rakentuu kolmelle
eri toiminta-alueelle: juridinen neuvonta, ihmisoikeuksien edistäminen yleisellä tasolla ja
kansainvälinen ihmisoikeustoiminta. Vammaisten ihmisoikeuskeskus Viken toimintaa
kehitetään Kynnyksen omilla voimavaroilla. Juridinen neuvonta toteutetaan osana
Kynnyksen toimintaa. Juridinen neuvonta on maksutonta, lukuun ottamatta asiakirjojen
laadintaa.
2.1 vaikuttamistyö
Vaikuttamistyötä varten palkataan uusi toimihenkilö. Keskeisiä vaikuttamistyön alueita ovat
vammais-palvelulainsäädännön uudistus, YK-sopimuksen ratifiointi sekä
yhdenvertaisuuslain soveltamisen seuranta. Samalla pyritään vaikuttamaan siihen, että
henkilökohtaisen avun uudistus toteutetaan kunnasta riippumatta, vammaisten yksilölliset
tarpeet ja itsemääräämisoikeus huomioiden. Kynnys kehittää maksullista juridista Kynnetpalvelua.
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Ihmisoikeuskoulutusta kehitetään osana itsenäisen elämän koulutusta käyttäen tässä
hyödyksi Kynnyksen omia asiantuntijoita. Lisäksi koulutusta erilaisista vammais- ja
sosiaalipalveluista annetaan sekä vammaisille henkilöille että sosiaalialan ammattilaisille.
2.2 Vammaisten ihmisoikeuskeskus - Vike
Ihmisoikeustyön tehostamiseksi on perustettu yhdessä Invalidiliiton ja Åbo Akademin
ihmisoikeusinstituutin kanssa Vammaisten Ihmisoikeuskeskus (VIKE). VIKE:n
päämääränä on vammaisten ihmisoikeuksien edistäminen ja vammaisten ihmisoikeuksien
ympärillä tehtävän yhteistyön koordinointi. Vuonna 2017 VIKE:n toiminnassa keskitytään
erityisesti YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoon, tiedottamiseen ja kouluttamiseen.
Kynnys on mukana ihmisoikeusvaltuustossa, sen työjaostossa ja vammaiskomiteassa.
Kynnys on mukana myös perus- ja ihmisoikeusjärjestöjenyhteistyössä. VIKE:n vastuulla
on myös yhdenvertaisuusulain soveltamisen seuranta ja vaikuttaminen yhdenvertaisuuden
toteutumiseen. Myös julkaisutoimintaa jatketaan. Tavoitteena on, että VIKE:ssä voisi
työskennellä yksi kokopäiväinen lakimies. kp 2.1

B. RAY-HANKKEET kp 9
1. Henkilökohtaisen avun kehittäminen & Assistentti.info sekä neuvonta
Kynnys ry on rakentanut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa laaja-alaisen
henkilökohtaisen avun verkoston Assistentti.infon. Hanke antaa verkostossa toimiville
vapauden osallistua ja sitoutua haluamallaan tavalla yhteistyöhön ja verkoston
kehittämiseen sekä ottaa esille tulleet ajatukset, toimintamallit ja muut työvälineet nopeasti
käyttöön osaksi omaa toimintaansa.
Henkilökohtaisen avun yhdenvertainen ja asiakaskeskeinen toteutuminen on yksi
vammaispolitiikan tärkeimpiä tavoitteita maassamme. Kokemuksen mukaan pelkkä
lainsäädäntö ja toiminnan rakenteet eivät takaa hyvää käytäntöä. Hyvä käytäntö edellyttää
eettistä pohdintaa, asianmukaista tietoa ja tiedottamista, osaamista ja kykyä sekä halua
toimia siten, että itsenäisen elämän ajatus ja ihmisoikeudet toteutuvat. Henkilökohtaisen
avun toteuttamis- ja järjestämistavat vaihtelevat edelleen kunnittain ja alan toimijat ovat
erilaisia.
Henkilökohtaisen avun kehittyminen onnistuneesti edellyttää sitä, että eri toimijat saavat
riittävästi tietoa ja kehittämiselle on yhteinen toimintaympäristö, johon ovat tervetulleita
kaikki henkilökohtaisesta avusta kiinnostuneet. Assistentti.info on avoin yhteenliittymä,
joka tarjoaa kehittämistyölle yhteisen toiminta-alustan. Toimijaverkosto on laajentunut. Kun
keväällä 2008 mukana oli 34 erilaista tahoa, syksyllä 2017 määrä on jo 98. Assistentti.info
on alan toimijoiden kannalta toivottu henkilökohtaisen avun valtakunnallinen
kehittäjäkumppani.
Assistentti.info toimii stean:n kohdennetulla avustuksella ja on näin vakiinnuttanut
toimintansa. Assistentti.info antaa neuvontaa, konsultaatiota, koulutusta ja jakaa tietoa
sekä kehittää henkilökohtaisen avun järjestelmää ja siihen liittyviä asioita
verkostoyhteistyössä. Assistentti.infolla on suora kontakti henkilökohtaisen avustajan
työnantajiin, avustajiin ja kunnan työntekijöihin mm. neuvonnan asiakaskontaktien ja
vuosittaisen seminaarin, henkilökohtaisen avun päivien kautta. Lisäksi se antaa jatkuvasti
tietoa siitä, mitkä asiat ovat ongelmallisia ja millaista tietoa ja koulutusta tarvitaan.

Assistentti.info -verkostoon on sitoutunut runsaasti osaamista, tietämystä ja
kehittämishalua. Verkosto toimii eri asioihin keskittyvien jaostojen kautta. Jaostot tuottavat
tietoa, materiaaleja sekä kehittämisehdotuksia alan tarpeisiin. Verkostossa nousee myös
esiin erilaisia eri puolella Suomea olevia henkilökohtaisen avun tarpeita, joiden pohjalta
toimitaan harkinnan mukaan. Tästä esimerkkinä on tällä hetkellä työn alla oleva
Assistentti.infon verkkopalvelu -hanke.
Juridisella neuvontatyöllä on kaksi keskeistä tavoitetta: Ensinnäkin neuvonta auttaa
yksittäisiä ihmisiä saavuttamaan oikeutensa. Toiseksi neuvontatyön kautta saadun tiedon
perusteella voidaan tehdä vaikuttamistyötä, jonka tavoite on estää ennalta vammaisiin
kohdistuvien oikeusturva-aukkojen syntyminen vaikuttamalla esim. lainsäädäntöön,
viranomaisten ohjeistuksiin ja käytäntöihin.
Juridinen neuvonta on yhdistetty Kynnyksen muuhun lakimiestoimintaan siten, että kaikki
lakimiehet ja yksi sosiaalityöntekijä toimivat yhtenä yksikkönä. Toiminta on keskittynyt
neuvontatyöhön, mutta lakimiehet laativat myös asiakirjoja sekä edistävät vuorovaikutusta
sosiaaliviranomaisten ja asiakkaiden välillä. Lisäksi neuvontahenkilöiden työhön kuuluu
ihmisoikeuksien valvontaa, seurantaa ja aiheeseen liittyvää kehittämistyötä sekä
lainsäädäntöhankkeisiin vaikuttamista.
Keskeisiä vaikuttamistyön alueita ovat vammaispalvelulainsäädännön uudistus, YKsopimuksen ratifiointi sekä yhdenvertaisuuslain soveltamisen seuranta. Samalla pyritään
vaikuttamaan siihen, että henkilökohtaisen avun uudistus toteutetaan kunnasta
riippumatta, vammaisten yksilölliset tarpeet ja itsemääräämisoikeus huomioiden. Kynnys
kehittää maksullista juridista Kynnet-palvelua.
THL:n vammaispalvelujen käsikirja, jonka materiaalien tuottamisessa Kynnys on ollut
mukana, julkaisee tietoa ajankohtaisista vammaisuuteen liittyvistä oikeudellisista asioista.
Kynnys markkinoi ruotsinkielistä Vammaislakikirjaa Guide till handikappservicelagen ja
uusittua Vammaispalvelun käsikirjaa.
2. Samanlainen – erilainen vanhemmuus, Samat-toiminta
Kynnys ry:n Oulun toimikunta jatkaa yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa
SAMAT-jatkoprojektia. Toiminnalla tuetaan pitkäaikaissairaita ja vammaisia vanhempia
sekä heidän perheitään kiinnittämällä huomiota koko perheen hyvinvointiin. Lisäksi
tarjoamme neuvoa ja ohjausta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä kysymyksissä.
Ryhmätoiminnalla mahdollistetaan vertaistuki projektin kohderyhmään kuuluville
henkilöille. kp 9.5

X KANSAINVÄLINEN TOIMINTA, VKO
Yleistavoitteena on parantaa vammaisten ihmisten asemaa erityisesti kehitysmaissa
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä uhkaavat ankarat leikkaukset. Kynnys joutuu
arvioimaan tehtävät supistukset vuodenvaihteessa 2017–18. Voimavaroja käytetään
uusien rahoittajien etsimiseksi. Kynnyksen kehitysyhteistyöhankkeita ovat useat Etiopiassa
käynnissä olevat projektit ja vuonna 2010 yhteistyössä Väestöliiton kanssa alkanut KeskiAasian vammaisten naisten jatkoprojekti. Bosniassa jatketaan hanketta, jonka avulla

tuetaan ja kehitetään paikallisten itsenäisten elämän keskusten toimintaa. Jatkamme myös
Handikosin tukemista Kosovossa.
Kynnys laajentaa omaa vertaiskummitoimintaansa, jonka kautta vammaiset sekä muut
ihmiset voivat osallistua suoraan kehitysyhteistyöhön Etiopiassa. Kynnyksessä toimii
kehitysyhteistyötiimi, jota koordinoi kaksi kokopäivästä kehy-sihteeriä. Vuonna 2017
Kynnys-lehdestä julkaistaan kaksi erillistä laajalevikkistä kehitysyhteistyön teemanumeroa.
Kehitysyhteistyön omavastuuosuuden rahoittamiseksi ollaan mukana Taksvärkin ja
Väestöliiton kanssa yhteisessä Kapua-hankkeessa, joka on myös tiedotus- ja
kehityskasvatushanke. kp 10.1-10.9
XI KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kynnys on Disabled Peoples`Internationalin (DPI) ja vammaisten
kehitysyhteistyöyhdistyksen VKO:n jäsen ja toimii aktiivisesti ulkoministeriön
kehityspoliittisen osaston KEO:n suuntaan vammaisasioiden sisällyttämiseksi Suomen
kehitysyhteistyöhön. Lisäksi Kynnys toimii yhteistyössä THL:n ja Maailmanpankin kanssa
kehitysyhteistyöasioissa. Kynnys lisää aktiivisuuttaan Euroopan itsenäisen elämän
verkostossa. Kynnys on valmis ottamaan vastaan kansainvälisiä vieraita. Kynnyksellä voi
olla joitakin hankkeita VKO-rahoituksen ulkopuolella. Voihan vammainen -kirjan
kääntämiseen venäjäksi on haettu apurahoja. kp 11.1-11.2
XII ESTEETTÖMYYSYKSIKKÖ
Kynnys konsultit (markkinointinimi) on Kynnys ry:n esteettömyysasiantuntijoiden
ryhmittymä, joka tekee esteettömyystyötä yhdessä D4-verkosto Oy:n kanssa kaupallisella
pohjalla. Ryhmittymässä työskentelee yksi osa-aikainen työntekijä. Konsultit tarjoavat
ratkaisuja fyysisen ympäristön ja palvelujen saavutettavuuden kehittämiseen. kp 12
Kynnys ry on mukana Helsingin Invalidien yhdistyksen (HIY) esteettömyystoimikunnassa,
Suomen Dfa-verkostossa ja RIFI:n (Rehabilitation International Finnish Committee)
apuvälineiden ja liikuntaesteettömyyden komissiossa.
Kynnys ry toteuttaa myös muita esteettömyyteen liittyviä toimeksiantoja ja
esteettömyyskartoituksia. Yhteistyötä jatketaan Senaatti-kiinteistöjen ja Asuntomessujen
kanssa. Kynnys toteuttaa myös Kultarannan puutarhan esteettömyyskartoituksen. Lisäksi
jatketaan koulutusten ja luentojen antamista sekä osallistutaan seminaareihin.
Esteettömyysnäkökulma on mukana myös Kynnyksen kehitysyhteistyössä.
VII KULTTUURI
Kulttuuritoiminnan yleistavoitteena on edistää kulttuurin saavutettavuutta, vahvistaa
vammaisten ihmisten myönteistä käsitystä itsestään, tehdä vammaispoliittinen kulttuuri ja
taide tunnetuksi sekä kehittää yhteiskunnallisesti tasavertaisia osallistumis- ja
vaikuttamismalleja. Kynnyksen kulttuuritoiminnan keskeinen tavoite on saada vammaisten
ihmisten oma kulttuuritoiminta marginaaliasemasta tasa-arvoiseksi muun
kulttuuritoiminnan kanssa.

Kynnys osallistuu aktiivisesti opetus- ja kulttuuriministeriön vammaisten kulttuurityöryhmän
työhön sekä kommentoimalla että etsimällä uusia ratkaisuja. Vammaisten taiteentekijöiden
verkostoa rakennetaan yhteistyössä Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry:n
kanssa. Kynnys vaikuttaa aktiivisesti opetus- ja kulttuuriministeriön vammaiskulttuurin
kehittämistyöhön. Kulttuuritoimintaa johtaa yksi osa-aikainen kulttuurisihteeri Helsingissä
ja yksi Turussa.
Kynnyksen oma kulttuuritoiminta on osa TaiKa (Taidetta Kaikille) -toimintaa, joka on
kansainvälisen vammaisten taidejärjestön VSArtsin Suomen osasto. TaiKa sisältää mm.
kuvataide- ja kirjoittajaryhmät, bändikerhon, tanssin ja lyhytelokuvan tekijät eli
”lyhäriryhmän”. Taidetyöpajaryhmät kokoontuvat Kynnyksien tiloissa Helsingissä,
Tampereella sekä Turussa sekä tekevät yhteistyötä ja osallistuvat työpajatoimintaan
Helsingissä Kiasmassa ja Ateneumissa, Turun kaupunginkirjaston ja Tampereella
Tampereen Työväenmuseon kanssa. Kynnys on mukana järjestämässä Cross Over festivaalia.
Kynnys Galleriat toimivat Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Ne ovat kaikille
avoimia näyttelytiloja. Turun gallerian toimintaa kehitetään ammattimaisempaan suuntaan.
Helsingissä toimii Galleria Kioski, joka on ammattimaisesti toimiva ja jurytetty taidegalleria.
Gallerialla on omat erilliset tilat. Kulttuuritoiminnan yhteydessä kehitetään myös erilaisia
lyhytkestoisia tempauksia kuten performanssi- ja katutapahtumia.
KynnysKino ja Integroidun tanssin ja teatterin päivät järjestetään vuorovuosina. Vuonna
2018 on tanssin ja teatterin vuoro. Kynnys on mukana järjestämässä Kansainvälisen
vammaisten päivän DiDa-tapahtumaa 3.12.
Kynnyksen NettiTV ja uutisointi on kasvanut, ja nykyisin järjestön palveluita tilataan myös
ulkopuolisille toimijoille erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Tähän kuuluvat myös
kulttuuritapahtumat.
Kynnys on mukana Tampereen yliopiston ja Koneen säätiön hankkeessa Vammaisuuden
vaiettu historia. Identiteetti, osallisuus, yhteiskunta. Hanke toteutetaan vuosina 2017–
2019.
XIII EU-hankkeet
Kynnys on mukana kahdessa EU-hankkeessa osana yhteenliittymää. Ensimmäisessä
hankkeessa kehitetään vammaisia auttavaa sosiaalityötä. Hankkeen vetäjä on Lapin
Yliopisto. Toisessa hankkeessa edistetään vammaisten työllistymistä ja vetäjänä on
Helsingin Yliopisto.

XX Varainhankinta Kynnys saa keskeisimmät tulonsa Veikkaukselta Stean kautta.
Varainhankintaa toimikuntapaikkakunnilla kehitetään. Järjestö kehittää omaa sosiaalista
yritystään sekä maksullista konsulttitoimintaa. Tuloja saadaan myös jäsenmaksuilla ja
julkaisujen myynnillä. Markkinointia kehitetään ja sen avulla lisätään myyntiä. Kynnys on
perustanut myös kaupallista toimintaa varten Kynnys-Apu Oy:n. Ulkoministeriö rahoittaa
kehitysyhteistyötä ja opetus- ja kulttuuriministeriö nuorisotoimintaa, kulttuuritoimintaa ja
Kynnys-lehteä. Kummitoimintaan haetaan lahjoittajia yksityishenkilöiden lisäksi myös
muista organisaatioista ja eettisten lahjojen Internet-sivuja pidetään yllä. kp 20

