
Proposal #1024 More activities and services for people with special needs
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/184/plans/1024

Descriptions of the attached ideas can be added to the clarification of this proposal:

*Erityistarpeiden huomiointi Helsingin leikkipuistoissa
(https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/183/ideas/127)

Hankitaan Helsingin eri kaupunginosien leikkipuistoihin välineistöä, jolla huomioidaan
erityistarpeiset lapset. Tällaisia voivat mm. olla:

- Kuvatauluja kommunikoinnin tueksi ( mahdollisuus vuorovaikutukseen mm. halutusta
tekemisestä, adjektiiveja, tunnetiloja, luontokuvia, lasten kielellä) Materiaalien tulisi olla aikaa
ja tuhotöitä kestäviä/puhdistettavia
- Leikkivälineitä liikuntarajoitteisille ja tukea liikkumiseen tarvitseville lapsille (keinut,
karusellit, liukumäki portailla, turvakaiteet)
- aistitauluja
- hiekkalaatikko, johon pääsee ja voi olla pyörätuolilla. mahdollisuus leikkiä hiekkaleikkejä
korkeammalla tasolla, jotta pyörätuolista käsin voi myös osallistua hiekkalaatikkoleikkeihin.

Suunnitteluun tulisi osallistaa erilaisia erityislapsiperheitä, jotta saadaan kattava näkemys
tarpeista.

*Bussikummeja tarvitseville
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/183/ideas/1042

Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus käyttää julkista liikennettä. Liikuntarajoitteisille vanhuksille
julkisen liikenteen käyttö on usein haastavaa. Matkanteko varsinkin talvisin voi olla
vaarallista, ja moni vanhus ei uskalla lähteä ulos kaatumisen pelossa. Tähän tehtävää
palkattavat nuoret, “Bussikummit”, toimivat matalalla kynnyksellä vanhusten,
liikuntarajoitteisten ja muiden tukea tarvitsevien apuna julkisessa liikenteessä. Kummin voisi
tilata esim. puhelimitse. Hanke yhdistää sukupolvia, työllistää nuoria ja vähentää vanhusten
yksinäisyyttä.

*Penkkejä katujen varsille
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/183/ideas/1108

Katujen varsilla on vain vähän istumapaikkoja. Mahdollisuus levätä matkan varrella
kannustaa kansalaisia hoitamaan asioita enemmän myös jalan ja itsenäisesti, koska ei
tarvitse pelätä voimien loppumista kesken matkan. Tarvitaan siis lisää istumapaikkoja
kadunvarsille, jotta ikääntyneet, huonosti liikkuvat ja liikuntarajoitteiset voivat levähtää
asioilla käydessään.
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*Viittomakieli ‘Sign language’ playing signs in Leikkipuisto
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/183/ideas/1280

I would love to see "playing signs" in Viittomakieli, included in all the preschools in Finnish
and Swedish, as this will create bonds and more love and understanding between the
children. It will make kids want to learn small signs but that means the world to others with
disabilities, as we know how great is their everyday struggle to communicate properly with
others. So I suggest that we make this mandatory in our Finnish schools, let's introduce our
kids to the Viittomakieli playing signs now, let's give to every child the exact same amount of
attention, love and understanding. We can start this project in Uusimaa and, if this works
great, it can then be spread throughout Finland.

*Turvapolkku
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/183/ideas/1493

Paloheinän alueelle, jonne on hyvät julkiset yhteydet ja jo valmiita muita palveluja (mm.
kahvilat) olisi saatava ikäihmisille, pienille lapsille vanhempineen, kuulo- ja näkövammaisille
sekä liikuntarajoitteisille ja erilaisilla apuneuvoilla liikkuville metsä/luontopolku, jossa olisi
turvallista liikkua ilman vaaraa pyöräilijöistä ja muista erilaisin apuvälinein liikkuvista. Reitti
voisi olla pituudeltaan 1-3 km.

Näillä ryhmillä ei julkisen liikenteen ja jalkakäytävälläkään ole aina turvallista liikkua.
Liikkuminen saattaa olla haparoivaa ja esim. lähestyvää pyörää tai potkulautaa ei välttämättä
huomaa.

Reitin pitäisi kuulua talvikunnossapidon piiriin, jotta luontoon pääsisi myös talvella hoidetuilla
reiteillä. Reitti olisi myös selkeästi opastettu myös näkövammaisille ja reitin varrella voisi olla
penkkejä, jotka toimisivat myös rajoitteena esim. pyöräilijöille. Yhteistyössä Suomen Ladun
kanssa voisi myös järjestää kävelyretkiä luontoon, jotta kaikki sinne uskaltautuisivat.
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