KYNNYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Yleistä
Kynnys ry on vuonna 1973 perustettu valtakunnallinen vammaisten perus-ja ihmisoikeusjärjestö.
Vuosi 2020 on Kynnyksen 47. toimintavuosi. Järjestön tavoitteena on vammaisten ihmisoikeuksien
täysimääräinen toteutuminen. Kynnyksen kaiken toiminnan lähtökohtana on vammaisten ihmisten
oma osallisuus, "nothing about us without us" -periaate.
Kynnyksen toiminnan kolme peruspilaria ovat ihmisoikeus- ja kehitysyhteistyö sekä
kulttuuritoiminta. Ihmisoikeustyön perustana on YK:n vammaissopimus ja sen toteutuminen
vammaisten ihmisten arjessa. Erityisesti Kynnys haluaa korostaa vammaisten ihmisten
itsemääräämisoikeutta ja itsenäisen elämän mahdollistamista. Yleisen vaikuttamistyön ohella
Kynnys antaa vuosittain ohjausta ja neuvontaa yksittäisille vammaisille ihmisille heidän
oikeuksiensa toteutumiseksi, erityisesti henkilökohtaisessa avussa ja muissa vammaispalveluissa,
mutta myös esimerkiksi seksuaalioikeuksien osalta.
Kynnyksen oman toiminnan lisäksi merkittävä osa työtä on erilaisissa verkostoissa työskentely.
Kynnys toimii osana lukuisia työryhmiä, neuvottelukuntia ja verkostoja. Näitä ovat muun muassa
Vammaisfoorumi ja Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (Vane). Lisäksi Kynnys
tekee yhteistyötä lukuisten järjestöjen, viranomaisten ja säätiöiden kanssa. Kynnys on mukana
Sentteri ry:n koordinoimassa hankkeessa, jolla on luotu toimintamalli henkilökohtaisen avun
keskuksille.
Kehitysyhteistyötä Kynnys toteuttaa Vammaiskumppanuuden jäsenyyden kautta, mutta myös
yhteistyössä mm. Abilis-säätiön kanssa. Kulttuuritoiminnassa merkittävä kumppani on mm. DiDaverkosto.
Kynnyksen talous perustuu ensisijassa Stealta ja Vammaiskumppanuudelta (ulkoministeriö)
saataviin avustuksiin. Avustustuloa täydentää oma varainhankinta. Vuosi 2019 oli Kynnykselle
taloudellisesti hyvin vaikea ja vuoden aikana käynnistettiin talouden merkittävät
tervehdyttämistoimet. Talouden tasapainotusta jatketaan vuonna 2020 niin käyttötalouden kuin
omaisuudenkin osalta.
Vuoden 2020 aikana Kynnys selvittää mahdollisuuksia myydä Siltasaarenkadun huoneisto ja siirtyä
vuokratiloihin, jolloin yhdistyksen velkataakkaa saataisiin pienennettyä. Myös D4-verkoston
toiminnan osalta kartoitetaan uudistusmahdollisuuksia. Hallinnon selkeyttämistä jatketaan niin
ikään ja henkilöstöhallintoa kehitetään.
Stean yleisavustuksella rahoitettava toiminta:
1. ITSENÄINEN ELÄMÄ
1.1 Valtakunnallinen toiminta
Kynnys hakee entiseen tapaan Stealta yleisavustusta, jolla katetaan yhdistyksen yleiset, kuten
hallinto- ja toimitilakulut. Toiminnallisesti Kynnys ei tee suuria muutoksia, Kynnys ei hae tai aloita

esimerkiksi uusia hankkeita. Henkilöstön määrän vähennyttyä vuonna 2019, on toimenkuvia
tarkistettava edelleen.
Kynnys vaikuttaa vuoden aikana erityisesti vammaislainsäädännön uudistukseen, mutta seuraa
tiiviisti myös YK:n vammaissopimuksen täytäntöönpanoa. Myös hallitusohjelman muut
vammaispoliittiset toimet ovat vaikuttamistyön kohteena. Kynnys jatkaa edelleen myös yksittäisten
vammaisten ihmisten neuvonta- ja ohjaustyötä sekä pyrkii lisäämään vammaisten ihmisten
tietoisuutta omista oikeuksistaan.
1.2 Alueelliset itsenäisen elämän keskukset ja toimintaryhmät
Alueelliset itsenäisen elämän keskukset sijaitsevat Oulussa, Turussa, Tampereella ja Kuopiossa.
Jokaisella alueella on toimisto. Jokaisella itsenäisen elämän keskuksella on johtoryhmä, joka
päättää alueen toiminnasta. Turun aluesihteeri on kokopäiväinen, Kuopion aluesihteeri on osaaikainen. Oulun ja Tampereen alueen työntekijöiden palkkaamista selvitetään. Lisäksi Kynnyksellä
on toimintaryhmiä myös itsenäisen elämän keskuspaikkakuntien ulkopuolella. Kaikki itsenäisen
elämän keskukset tekevät omalle alueelleen tarkemman toimintasuunnitelman.
Itsenäisen elämän keskusten avulla toteutuu iso osa Kynnyksen vertaistoiminnasta.
Vertaistoiminnalla voi olla tärkeä rooli vammaisten ihmisten itsenäisen elämän tukemisessa.
Vertaistoimintaan osallistuvilla voi olla samankaltainen elämäntilanne tai elämänvaihe, tai
samanlaisia kokemuksia vammaisena ihmisenä elämisestä. Kynnyksessä toimii useita vertaisryhmiä
eri puolilla maata, esimerkiksi taideryhmiä, naisryhmiä ja henkilökohtaiseen apuun keskittyneitä
ryhmiä, kuten pomoklubit tai chatit. Vertaisryhmien toimintakäytäntöjä kehitetään edelleen, muun
muassa chat- tai muita sähköisiä vertaisryhmiä on käynnistetty, koska siten ihmiset tavoittavat
toisiaan paremmin. Toki myös satunnaiset kohtaamiset ja spontaani vertaistuen löytyminen ovat
Kynnyksen toiminnan ytimessä. Kansainvälisesti Kynnys harjoittaa vertaistukitoimintaa
kehitysyhteistyönsä avulla.
1.3 Koulutus
Kynnyksen koulutustoiminnan tarkoituksena on vammaisten ihmisten itsenäisen ja omaehtoisen
elämän tukeminen ja edistäminen. Kynnyksessä järjestetään vakituisesti muun muassa
vammaiskulttuurin ja henkilökohtaisen avun tapahtumia ja koulutuksia. Kynnyksessä seurataan
myös tiiviisti vammaisiin ihmisiin vaikuttavia ajankohtaisia kysymyksiä ja järjestetään niistä
tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. YK:n vammaissopimus aiheuttaa koulutuspyyntöjä ja -tilaisuuksia,
ja niitä järjestetään myös vuonna 2020. Sopimuksesta tiedottaminen ja kouluttaminen on oleellista
vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisen ja arjen mahdollisimman hyvän onnistumisen
kannalta. Myöskin uudesta vammaislainsäädännöstä ja vammaispolitiikasta on odotettavissa
kysymyksiä, keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia. Kynnys osallistuu resurssiensa ja intressiensä
mukaisesti koulutukselliseen yhteistyöhön muiden vammaisjärjestöjen ja sidosryhmiensä kanssa
aina, kun se on mahdollista.
Kynnyksen omia asiantuntijoita ja laajoja verkostoja hyödynnetään koulutuksissa. Lisäksi
koulutusta erilaisista vammaisuuteen liittyvistä aiheista annetaan sekä vammaisille ihmisille että
alan ammattilaisille. Koulutuksista kerätään palautteet, jolloin saadaan tietoa esimerkiksi tietyn
koulutuksen hyödyllisyydestä.
1.5 Vaikuttaminen

Vaikuttamistyö on Kynnyksen ydintehtäviä ja sitä tehdään kaiken toiminnan kautta läpileikkaavasti.
Edellä kuvatun lisäksi Kynnys antaa lausuntoja, tekee kannanottoja ja vaikuttaa myös alueellisesti
itsenäisen elämän keskusten ja aluesihteerityön kautta.
1.7 Työllistyminen
Lähes kaikki Kynnyksen työntekijät ovat itse vammaisia tai heillä on muu kokemus
vammaisuudesta. Kynnys omistaa kokonaan vammaisia työllistävän D4 Verkosto OY:n, joka on
sosiaalinen yritys.
Kynnys tarjoaa edelleen vammaisille opiskelijoille työkokeilu- ja työssäoppimispaikkoja. Kynnys
seuraa vammaisten työllistymistilannetta ja antaa lausuntoja teemaan liittyen.
1.8 Viestintä
Kynnyksen viestintää ohjaa viestintästrategia, jota päivitetään tarpeen mukaan. Järjestö on
kehittänyt viestintätoimintaansa systemaattisesti mm. teemoittamalla Kynnys-lehteä, tehostamalla
some-kanavien käyttöä (Facebook, Instagram), bloggaamalla ja sisäisellä sekä ulkoisella
uutiskirjeellä. Muita tiedotteita ja kannanottoja julkaistaan säännöllisesti. Kynnyksellä on tiedottaja,
joka palvelee eri toimintoja keskitetysti. Kehy-hankkeiden tiedotus hoidetaan erikseen, yhteistyössä
tiedottajan kanssa.
Kynnyksen viestinnän keskeisin väline on Kynnys-lehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehdellä
on toimituskunta ja osa-aikainen toimitussihteeri. Lehden yksi painopistealue on kehitysyhteistyö ja
tällä teemalla julkaistaan vähintään kaksi juttua per numero. Lehti ilmestyy myös näköispainoksena
verkossa ja koodattuna näkövammaisten palvelussa.
Osana viestintätoimintaa Kynnyksen kotisivuja kehitetään ja uudistetaan nykyistä
informatiivisempaan ja palvelevampaan suuntaan. Pyrkimyksenä on lisätä ja kehittää järjestön
sähköistä viestintää kokonaisvaltaisesti sekä hyödyntää mm. nettivideoita ja podcasteja.
Suunnitelmissa on järjestää toimittajille koulutusta siitä, miten vammaisuudesta kirjoitetaan ja
puhutaan. Kynnys on myös mukana vammaisjärjestöjen viestintäyhteistyön kehittämisessä ja mm.
juttusarjassa YK:n vammaisyleissopimuksen toteutumisesta. Lisäksi osallistumme vammaisalan
messuille ja tapahtumiin.
Stean erillisavustuksilla rahoitettava toiminta:
1.9 Assistentti.info
Kynnys on rakentanut yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa laajan henkilökohtaisen avun
verkoston Assistentti.infon, johon liittyy jatkuvasti uusia jäsenorganisaatioita. Hanke antaa
verkostossa toimiville vapauden osallistua ja sitoutua yhteistyöhön ja verkoston kehittämiseen
haluamallaan tavalla. Assistentti.infon jäsenyyden vaatimus on, että organisaation tulee noudattaa
vammaisten ihmisten itsenäisen elämän ideologiaa. Assistentti.info jakaa esille tulleet hyvät
ajatukset ja käytännöt, toimintamallit ja muut työvälineet avoimesti kaikkien käyttöön.
Henkilökohtainen apu vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeuden toteuttajana ja
yhdenvertaisuuden mahdollistajana on yksi vammaispolitiikan tärkeimpiä tavoitteita maassamme.
Kokemuksen mukaan pelkkä lainsäädäntö ja toiminnan rakenteet eivät takaa hyviä käytäntöjä.
Hyvät käytännöt edellyttävät eettistä pohdintaa, asianmukaista tietoa ja tiedottamista, osaamista ja

kykyä sekä halua toimia siten, että itsenäisen elämän ajatus ja vammaisten ihmisten oikeudet
toteutuvat. Henkilökohtaisen avun toteuttamis- ja järjestämistavat vaihtelevat edelleen kunnittain ja
alan toimijoiden tietoisuus asioista saattaa olla hyvinkin puutteellista.
Henkilökohtaisen avun kehittyminen onnistuneesti edellyttää sitä, että eri toimijat saavat paljon
tietoa yhdestä paikasta ja kehittämiselle on yhteinen toiminta-alusta, johon ovat tervetulleita kaikki
henkilökohtaisesta avusta kiinnostuneet. Kun keväällä 2008 verkostossa mukana oli 34 erilaista
tahoa, syksyllä 2019 määrä on jo 105. Assistentti.info on alan toimijoiden kannalta toivottu
henkilökohtaisen avun valtakunnallinen kehittäjäkumppani.
Assistentti.info toimii Stean 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 henkilökohtaisten avustajien työnantajiin ja työnjohtajiin, avustajiin ja kunnan
työntekijöihin muun muassa neuvonnan asiakaskontaktien, vuosittaisen henkilökohtaisen avun
päivien -seminaarin ja niistä poikivien verkostotuttavuuksien kautta. Vuoden 2019 kesäkuussa
järjestettiin ensimmäistä kertaa YK:n vammaissopimuksen ratifiointia juhlistava henkilökohtaisen
avun paraati HAP. HAP kulki Kansalaistorilta eduskuntatalolle, ja siihen osallistui noin 300
henkilöä. HAP pidetään myös vuonna 2020 ja mahdollisesti tulevina vuosina muuttuvin teemoin.
Perusasiat, eli YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifioinnin huomioiminen ja
henkilökohtainen apu ihmisoikeutena, säilyvät samoina.
Assistentti.info -verkostoon on sitoutunut runsaasti alan asiantuntemusta ja kehittämishalua.
Verkosto toimii eri asioihin keskittyvien ajankohtaisesti muuttuvien jaostojen kautta. Jaostot
tuottavat tietoa, materiaaleja sekä kehittämisehdotuksia alan tarpeisiin. Verkostossa nousee myös
esiin eri puolella Suomea ajankohtaisia henkilökohtaisen avun aiheita, joiden pohjalta toimitaan
harkinnan mukaan. Tästä ajankohtaisena esimerkkinä palvelusetelin arvon riittämättömyys, joka on
puhuttanut jo muutaman vuoden ajan ja jota nyt työstetään aktiivisesti Kynnyksessä. Jatkamme
tämän tapaisten aiheiden parissa vuonna 2020 nostamalla niitä esille yleismedioihin ja muualle aina
tarpeen mukaan.
Assistentti.infon neuvontapalvelu on laadukasta neuvonnassa toimivien juristien ja
sosiaalityöntekijöiden asiantuntemuksen ja vahvan kenttätietämyksen vuoksi. 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 ennaltaehkäistä vammaisiin ihmisiin kohdistuvien oikeusturvaaukkojen syntyminen vaikuttamalla esimerkiksi lainsäädäntöön, viranomaisten ohjeistuksiin ja
käytäntöihin. Jokaisesta tapauksesta täytetään laaja webropol-lomake. Lomakkeista voidaan tehdä
analyyseja neuvontaan tulevista keskeisistä kysymyksistä, kuten siitä, mitä kysytään eniten tai
mistäpäin maata kysymyksiä tulee eniten. Keskeisiin kysymyksiin etsitään ratkaisuja
Assistentti.infon jaostoissa ja kehittämispäivillä vuonna 2020.
Juridinen neuvonta on yhdistetty Kynnyksen muuhun lakimiestoimintaan siten, että lakimiehet ja
sosiaalityöntekijät toimivat yhtenä yksikkönä. Toiminta on keskittynyt neuvontatyöhön, mutta
neuvontahenkilöt laativat myös asiakirjoja sekä edistävät vuorovaikutusta sosiaaliviranomaisten ja
asiakkaiden välillä. Lisäksi Assistentti.infon työntekijöiden työhön kuuluu vammaisten ihmisten
oikeuksien valvontaa, seurantaa ja aiheeseen liittyvää kehittämistyötä sekä lainsäädäntöhankkeisiin
vaikuttamista.

Keskeisiä vaikuttamistyön alueita ovat vammaispalvelulainsäädännön uudistus ja YK-sopimuksen
täytäntöönpanon sekä yhdenvertaisuuslain soveltamisen seuranta. Samalla pyritään vaikuttamaan
siihen, että tuleva henkilökohtaisen avun uudistus toteutetaan vammaisten yksilölliset tarpeet ja
itsemääräämisoikeus huomioiden kunnasta riippumatta. Juridinen maksullinen Kynnet-palvelu on jo
saanut jonkin verran asiakkaita, mutta sitä kehitetään edelleen vuonna 2020.
THL:n vammaispalvelujen käsikirja, jonka materiaalien tuottamisessa Kynnys on ollut mukana,
jatkaa tiedon julkaisemista ajankohtaisista vammaisuuteen liittyvistä oikeudellisista aiheista.
1.10 SAMAT
SAMAT-toiminnalla tuetaan eri tavoin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden
vanhemmuutta ohjauksella ja neuvonnalla sekä edistetään vammaisten ja pitkäaikaissairauksia
sairastavien ihmisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.
Perhetyössä pyritään vuonna 2020 lisäämään perhetapaamisten osallistujamääriä ja edelleen
jakamaan ammattihenkilöstölle tietoa perheiden tuen tarpeesta. Seksuaali- ja lisääntymisterveystyön
tavoitteina on ennaltaehkäistä seksuaalista väkivaltaa, lisätä seksuaalista hyvinvointia ja antaa
ajantasaista tietoa eri ikäryhmissä vertaistuen, seksuaalikasvatuksen-, ohjauksen ja neuvonnan
avulla. Seksuaaliterveyden puolella kohderyhmänä ovat erityiskoulut, Oulun kaupungin nuorten
työpajat, nuorten ystävien klubitalot sekä järjestöt ja asumispalveluyksiköt. SAMAT toimii
Oulussa, Kemissä ja Rovaniemellä.
Toimintavuonna 2020 tavoitteena on lisätä edelleen sosiaalisen median kautta tapahtuvia
toimintoja. Oulun ensi- ja turvakodin kanssa jatketaan edelleen yhteistyönä doula-toimintaa.
Tulevaisuudessa kokemustoimijat antavat tietoa ja vertaistukea lasta odottavalle tai jo lapsen
saaneelle kohderyhmäämme kuuluvalle henkilölle erilaisissa odotuksen ja vanhemmuuden
vaiheissa. Samat-toiminnan seksuaali- ja lisääntymisterveystyön osaamista ja kokemusta
hyödynnetään osana doula-toiminnan kehittämistä. Ryhmämuotoisia toimintamalleja kehitetään
edelleen yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Sisusiskot ja puhevammaisten ryhmä jatkavat
toimintaansa myös vuonna 2020.
Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän työn lähtökohtana on vuonna 2020 ennaltaehkäistä
seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön tilanteita sekä turvata kohderyhmään kuuluvien lasten- ja
nuorten kokonaisvaltainen ja yhdenvertaisesti toteutettu seksuaalikasvatus. Toiminnan keskiössä
ovat erityisryhmille suunnattu seksuaali-, tunne- ja turvataitokasvatus sekä selkomateriaalien
käyttöönotto. Erityisryhmiin kuuluvat lapset ja nuoret altistuvat yhä edelleen muita enemmän
seksuaaliselle väkivallalle. Yhdenvertaisesti toteutetun seksuaalikasvatuksen osaajia on edelleen
liian vähän.
Vuonna 2020 aloitetaan kaksi uutta netissä kerran kuukaudessa ammatillisella tuella toimivaa
chattia, mukana vapaaehtoisina ovat opiskelijat (seksologia ja kätilöt). Toinen ryhmistä kohdentuu
perhetyöhön, vanhempainvalmennukseen, toinen taas on vanhempainvalmennus harvinaisia,
perinnöllisiä sairauksia sairastaville, ensimmäistä lastaan odottaville henkilöille tai vanhemmille,
joiden lapsista yksi tai useampi sairastaa perinnöllistä sairautta.
Vuoden 2019 syksyllä aloitettu yhteistyö Oulun, Helsingin sekä Turun
perinnöllisyyspoliklinikoiden ja Harvinaiset-verkoston kanssa jatkuu. Vapaaehtoisia seksologian
opiskelijoita koordinoi ja tukee seksuaali- ja lisääntymisterveystyöstä vastaava henkilö.

3. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (VKO)
Kynnyksen kehitysyhteistyörahoitus kanavoituu Vammaiskumppanuuden kautta ja työtä rahoitetaan
myös omalla keräystoiminnalla. Kynnyksellä on kaksi osa-aikaista kehitysyhteistyökoordinaattoria.
Kynnys toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Keski-Aasiassa, Balkanilla ja Etiopiassa (3 kpl). Näissä
hankkeissa tehdään yhteistyötä Marttaliiton ja Väestöliiton kanssa. Kynnys on omien hankkeittensa
lisäksi mukana SYL:n yliopistohankkeessa Etiopiassa, EU-yhteishankkeessa Balkanilla,
Väestöliiton Aasia-hankkeessa sekä globaalikasvatushanke Kapuassa. Kummitoiminta on käynnissä
ja sitä laajennetaan ja kehitetään vuonna 2020. Kynnys pyrkii toteuttamaan kansainvälistä
toimintaansa tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, laajentaen vammaisuuden
tuntemusta.
4. MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kynnys on Disabled Peoples`Internationalin (DPI) ja vammaisten kehityskumppanuuden VKO:n
jäsen. Toimimme aktiivisesti ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston KEO:n suuntaan
vammaisasioiden sisällyttämiseksi Suomen kehitysyhteistyöhön. Lisäksi Kynnys toimii
kehitysyhteistyöasioissa yhteistyössä THL:n ja Abiliksen kanssa. Kynnys toimii aktiivisesti
Euroopan itsenäisen elämän verkostossa ENIL:issä sekä Rehabilitation Internationalissa, jossa
Kynnyksellä on Suomen RI:n varapuheenjohtajuus. Kynnys ottaa säännöllisesti vastaan
kansainvälisiä vieraita ja toteuttaa kansainvälisiä hankkeita VKO-rahoituksen ulkopuolella.
Kynnys tekee tiivistä yhteistyötä Abilis-säätiön vaikuttamistyön ohjausryhmässä. Abiliksella on
aktiivinen kansainvälinen vaikuttamistyön ohjelma niin koti- kuin ulkomaisten päättäjien ja YKjärjestöjen kanssa.
5. EU-HANKKEET
EU-rahoitteinen yhteistyöhanke Strength of Support / Sila wsparcia päättyy maaliskuussa 2020.
Tässä vuonna 2018 alkaneessa koulutushankkeessa edistetään aikuisten vammaisten henkilöiden
inkluusiota erityisesti kulttuurin avulla. Hankkeessa koulutetaan järjestöjen toimijoita ja
yhteistyökumppaneita sekä vaihdetaan kokemuksia. Mukana hankkeessa ovat Kynnyksen lisäksi
Metske divadlo - Divadlo z Pasaze Slovakiasta, BI neigaliuju centras "Klaipedos lakstute"
Liettuasta ja puolalainen Centrum Spotkan Europejskich Swiatowid, joka on myös projektin
vastuutaho. Suomesta hankkeen edustajina toimivat Olli Nordberg ja Antti Virta.
6. ESTEETTÖMYYSTYÖ
Kynnys toteuttaa esteettömyyteen liittyviä toimeksiantoja ja esteettömyyskartoituksia.
Yhteistyötä jatketaan Senaattikiinteistöjen ja Asuntomessujen kanssa. Vuonna 2020 asuntomessut
pidetään Tuusulassa, ja Kynnys tekee jälleen esteettömyyskartoituksen. Lisäksi jatketaan
koulutusten ja luentojen antamista sekä osallistutaan seminaareihin. Kynnys jatkaa Turun
esteettömyysportaalin ylläpitoa. Esteettömyysnäkökulma on mukana myös Kynnyksen
kehitysyhteistyössä. Kynnys ry on mukana myös erilaisissa esteettömyyteen liittyvissä verkostoissa.
7. KULTTUURI
Kynnys ry:n kulttuuritoiminta kuuluu kiinteänä osana järjestön muuhun ihmisoikeustyöhön.
Kulttuurin avulla voi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, vaatia muutosta ja tehdä
vammaisuuden kokemuksia ymmärrettäväksi. Kynnyksen kulttuuritoiminta ei ole vammattomien

järjestämää kulttuuritoimintaa vammaisille, vaan siitä vastaavat vammaiset ihmiset itse. Kaikki
Kynnyksen kulttuuritoiminta ja tapahtumat järjestetään mahdollisimman saavutettavasti ja
esteettömissä tiloissa.
Vuoden 2020 isoimpia tapahtumia ovat 3.12. YK:n kansainvälisen vammaisten päivän ympärille
rakentuva verkostofestivaali DiDa, joka tavoittaa vuosittain n. 500 henkilöä ja Turussa järjestettävät
Integroidun Tanssin ja Teatterin Päivät.
Galleriatoiminta jatkuu Helsingin toimistolla, jossa galleriatilana toimii toimiston seinätila sekä
aluetoimikuntien omissa tiloissa. Lisäksi Helsingissä järjestetään taidetyöpajoja ja Turussa on
aktiivista paikallista kulttuuritoimintaa, joka tavoittaa vuodessa yhteensä n. 1000 henkilöä. Kynnys
myös osallistuu Kulttuuriyhdistys Eucrean järjestämään CrossOver-festivaaliin, joka tavoittaa
vuosittain n. 100 kävijää.
Kynnyksellä on osa-aikainen kulttuurisihteeri, minkä lisäksi järjestön kulttuuritoiminnassa on
mukana lukuisia vapaaehtoisia. Kulttuuritoimintaa rahoitetaan pääasiassa opetus- ja
kulttuuriministeriön alaisen taiteen edistämiskeskuksen (TAIKE) avustuksella. Kulttuuritoimintaa
tehdään yhdessä useiden toimijoiden kanssa.
8. VARAINHANKINTA
Kynnys saa keskeisimmät tulonsa Veikkaukselta Stean kautta ja Vammaiskumppanuudelta
kehitysyhteistyöhön. Kynnyksellä on myös omaa varainhankintaa, jota pyritään lisäämään vuoden
aikana. Kynnys myy asiantuntijapalveluja ja julkaisuja. Myös jäsenmaksuista ja
vuokraustoiminnasta saadaan jonkin verran tuloja. Kehitysyhteistyön kummitoimintaa pyritään
laajentamaan, Kapua-yhteistyötä jatketaan edelleen. Sen avulla saadaan katettua kehitysyhteistyön
omavastuuosuus.

