KYLLÄ, HALUAMME EDISTÄÄ ESTEETÖNTÄ
TOIMINTAA JA VASTAAMME HAASTEESEEN.
Tietoja meistä:
Organisaation nimi
ja kotipaikka
Yhteyshenkilö
ja yhteystiedot
Toimintamme ikähaitari
Alle kouluikäiset
Alakouluikäiset
			

Yläkouluikäiset
ja sitä vanhemmat

Toimintasektori

Urheilu ja liikunta

Kulttuuri ja taide

Luonto ja seikkailu

(Muu) kerhotoiminta

Nuorisotalotoiminta

Muu

Toimintamme
Emme ole huomioineet
esteettömyys
esteettömyyttä lainkaan.
ennen haasteeseen		
vastaamista

Meillä on ollut tahtoa
esteettömän toiminnan
järjestämiseen, mutta ei tietoa.

Olemme ottaneet
esteettömyyden
ensiaskeleita.

Esteettömyys on ohjannut
osaa toiminnastamme jo
jonkin aikaa.
		

Esteettömyys on ollut
läpileikkaava teema
kaikessa toiminnassamme
jo pitkän aikaa.

Jotain muuta, mitä?

Vastauksena UNICEFin haasteeseen aiomme edistää toimintamme esteettömyyttä seuraavin toimenpitein:
Lyhyt kuvaus

Parhaiten uusia
Otamme selvää
toimenpiteitämme kuvaa
esteettömyydestä.
		
Teemme koko organisaatiota
koskevan esteettömyyttä
edistävän suunnitelman.

Otamme ensimmäiset
askeleet esteettömyyden
edistämiseksi.

Otamme käyttöömme
lisää meille uusia
esteettömiä toimintatapoja.

Haastamme muita toimijoita
toimimaan esteettömästi.

Jotain muuta, mitä?

Terveisemme UNICEFille

Palauta lomake 30.4.2014 mennessä sähköpostilla (mukana@unicef.fi)
tai postitse (Suomen UNICEF ry / Mukana, Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki).
Vaihtoehtoisesti voit täyttää sähköisen lomakkeen osoitteessa www.unicef.fi/mukana
tai www.unicef.fi/mukana-saavutettava. Myös yksityishenkilöt voivat vastata
haasteeseen jättämällä terveisensä päättäjille kampanjasivuilla.

UNICEF HAASTAA
KAIKKI
TEKEMÄÄN
VAPAA-AJASTA
ESTEETÖNTÄ
Suomessa on yli 30 000
vammaista lasta. He voivat
pelata, leikkiä ja osallistua
monella tavalla. Aikuisten
tehtävä on luoda kaikille
mahdollisuudet olla
mukana.

MUKANA. JOKAINEN LAPSI.
www.unicef.fi/mukana
www.unicef.fi/mukana-saavutettava

”Jos mulla olis aina
avustaja, niin mä uskon,
että mä alkaisin käymään
kunnolla salilla ja
hankkimaan lihasta”
Leevi, 16 vuotta – Vaasa

VASTAA HAASTEESEEN – NÄIN SE KÄY!

1.
2.
3.

Miettikää, miten voitte tehdä toiminnastanne
esteetöntä. Vinkkejä ja esimerkkejä on koottu
osoitteeseen www.unicef.fi/mukana.
Päättäkää, mitä voitte tehdä heti. Liikkeelle voi
lähteä pienistäkin teoista. Ja te, jotka järjestätte
esteetöntä toimintaa jo nyt, voitte tehdä vieläkin
enemmän.
Toimikaa. Täyttäkää haastelomake* ja kertokaa
meille, mitä päätitte tehdä – ja sitten hommiin!
Kaikki haasteeseen vastanneet mainitaan
kampanjan kotisivuilla.
* Lomakkeita otetaan vastaan 30.4.2014 saakka. Mitä aikaisemmin annatte kuulua
itsestänne, sitä enemmän aikaa meillä on kertoa toiminnastanne muille.
Lisätietoja sähköpostitse: mukana@unicef.fi.

MITÄ ESTEETTÖMYYS ON?
Esteettömyys koostuu kolmesta elementistä:
• Sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa
kaikille avointa, mukaan ottavaa ja
turvallista ilmapiiriä. Jos kiusaamista
ja syrjintää esiintyy, sitä ei hyväksytä ja
siihen puututaan.
• Fyysinen esteettömyys takaa kaikille
mahdollisuuden olla mukana yhdessä
toisten kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä.
• Viestinnän saavutettavuus tarkoittaa
mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää kommunikaatiota. Viestintävälineiden ja -kanavien on oltava
sellaiset, että niitä voi käyttää
erilaisilla apuvälineillä.

Suomen UNICEF ry kiittää yhteistyökumppaneita: Emma & Elias ‑avustusohjelma, Fox, Jaatinen ry, kampanjavideoiden lapset perheineen, KanuunaLastensuojelun Keskusliitto, National Geographic Channel, Nuori Kulttuuri -säätiö, Nuorisoyhteistyö Seitti, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Nuoriso
lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS ja Yle.

NÄINKIN PIENESTÄ VOI
LÄHTEÄ LIIKKEELLE
• Jos tilat ovat esteettömät, muistakaa
mainita siitä. Esimerkki fyysisestä
esteettömyydestä on loiva luiska, jota
pitkin lapsi voi kulkea itse harrastukseen.
• Jo se, että toimintaa mainostettaessa
sanotaan ”kerrothan henkilökohtaisista
tarpeistasi, niin voimme huomioida ne”,
avaa oven tulla mukaan.
• Markkinoikaa toimintaanne vammaisille
lapsille ja heidän perheilleen. Apuna voivat
olla vammaisjärjestöt, koulut, päiväkodit,
seurakunnat ja kunnan vammais- ja
terveyspalvelut.

”Mä haluan harrastaa
taidekoulua.
Taidekoulussa voi piirtää
ja askarrella muitten
lasten kanssa”
Ruska, 7 vuotta – Turku

• Muistakaa viestinnän saavutettavuus:
esimerkiksi pdf-tiedosto ei välttämättä
avaudu näkövammaisten käyttämillä
ruudunlukuohjelmilla.
• Tehkää esteettömyyden tarkistuslista,
jota käytätte tapahtumia ja toimintaa
järjestäessänne.
• Jos uudistatte toiminnan tiloja, selvittäkää,
millaista avustusta saa esteettömyyden
huomioimiseen.
• Teillä ei tarvitse vielä olla tietotaitoa
vammaisen lapsen mukanaolosta,
tärkeämpää on halu oppia. Vammaisilla
lapsilla ja heidän perheillään on paras
tieto lapsen tarpeista.
Osoitteessa www.unicef.fi/mukana on tietopaketti, joka kokoaa yhteen useiden toimijoiden esteettömyyttä koskevat materiaalit,
toimintamallit ja palvelut.

LAPSEN OIKEUDET
Oikeus vapaa-aikaan ja virkistystoimintaan on
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritelty
jokaiselle alle 18-vuotiaalle kuuluva ihmisoikeus.
Lapsella on myös oikeus tulla kuulluksi.

Saavutettavat kampanjamateriaalit:

www.unicef.fi/mukana-saavutettava

-verkosto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Kynnys ry, Lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppu,
oyhteistyö – Allianssi ry, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Valo, Vammaisfoorumi, Vammaisten

