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Vammaisneuvoston kokous  

Aika Tiistai 2.11.2021 kello 18 

Paikka Teams 

Läsnä  Aaltonen Johanna puheenjohtaja 
Westerholm Håkan varapuheenjohtaja 
Aatelo Maija 
Kiljunen Jorma 
Lehesniemi, 18.04 
Nuotio Kirsti 
Sievers Hannu 
Sundholm Hanna, 19.00 
Hietala Erkki  varajäsen  
Reinivuo Hilkka varajäsen 
Seittamo Tuire sihteeri 
 
 

124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
125 Ajankohtaiset asiat: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anders Lindholm-Ahlefelt  
  

Lindholm-Ahlefelt kertoi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toi-
minnasta ja painopistealueista pähkinänkuoressa. 
Ensi vuoden budjetti on tekeillä, ja valtuusto parhaillaan asioista 
päättämässä. Hankerahoitusta voidaan myös tarvittaessa ottaa 
käyttöön, jos budjetoidut rahat eivät riitä. 
 
Lindholm-Ahlefelt piti erittäin tärkeänä sitä, että eri tahoja osallis-
tetaan ja että erilaisten palvelujen alueellinen saatavuus turva-
taan. 
 
Erityisesti kehitetään parhaillaan Gammelbackan aluetta. Myös 
Kokonniemeä pitäisi kehittää. Kokonniemen kehittämiseen hae-
taan hankerahoja vuoden 2022 toiminnan kehittämiseen. 
 
Porvoossa kehitetään valtakunnallisen harrastusmallin lisäksi 
myös omaa harrastusmallia, jotta kukaan ei jäisi yksin. 
 
Hyvinvointialueisiin siirtymisen vaikutukset kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluihin ovat vielä avoinna. 
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Esitys oli yleisluontoinen, mutta neuvoston jäsenet esittivät pal-
jon hyviä tarkentavia kysymyksiä Lindholm- Ahlefeltille. 
Lindholm-Ahlefeltille voi myös jatkossa lähettää suoraan kysy-
myksiä mieltä askarruttavista aiheista. 
 
Esille otettiin mm. vammaiskorttiasia, uimahallin esteettömyys, 
kansalaisopiston tilat tulevaisuudessa ja Kokonniemen alueen 
kokonaisvaltainen suunnittelu niin, että myös yritykset osalliste-
taan. Kielellisen esteettömyyden pitäisi toteutua myös kulttuuri- 
ja vapaa-aikapalveluissa. Viittomakielen käytön pitäisi olla mah-
dollista. 
 
Rakennuksia suunniteltaessa pitäisiä vammaisneuvosto osallis-
taa riittävän aikaisessa vaiheessa ja keskustella asioista vahin-
kojen välttämiseksi myös toteutusvaiheessa.  
 
Pienryhmätoiminta voisi olla yksi vaihtoehto osallistamiseen. 
Vaikka vammaisneuvoston kokoonpano muuttuukin alkuvuodes-
ta, sihteeri sai tehtäväkseen etsiä joulukuussa sopivia ajankohtia 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ja vammaisneuvoston en-
simmäiselle tammikuussa pidettävälle pienryhmätapaamiselle. 
 

126 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Kiljunen ja Matti Lehes-
niemi. 

 
127 Esityslistan hyväksyminen 
 
  Hyväksyttiin esityslista. 
 
128  Edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Käytiin läpi edellisen kokouksen päätökset ja hyväksyttiin pöytä-
kirja. 

 
129 Vastine hallinto-oikeusasiaan 

 
Sovittiin, että kirjataan mahdollisia syksyn aikana sattuneita vir-
heitä, joita Sipoon toteutettavaksi jätetyissä palkkahallintopalve-
luissa on havaittua. On käynyt ilmi, että palvelussa on vielä mo-
nenlaisia puutteita. 
 
Yhdistyskeskus voisi lähettää asiakkaille epävirallisen palaute-
kyselyn, jonka Hanna Sundholm laatii. Kirjeessä kysytään asi-
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akkailta positiivisessa hengessä mahdollisesti ilmenneistä on-
gelmista. Vastaukset tulisi toimittaa Yhdistyskeskukselle. 
 

130 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista 
  

Esityslistalla on asia, jota Ingela Lindholm on avannut omassa 
viestissään vammaisneuvostolle. Kyseessä on työ- ja päivätoi-
minnan kilpailutus. Asiakkaalle ei saa tulla muutosta, vaikka pal-
veluntarjoaja vaihtuisi. 

 
131 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja vammaisneuvoston  
 yhteistyötapaaminen tiistaina 9.11. kello 18 
 
  Johanna Aaltonen lausuu osallistujat tervetulleiksi. 

Matti Lehesniemi puhuu Yhdistyskeskuksen puolesta muutaman 
sanan. Maija Aatelo pitää noin 10 minuutin tervetulopuheen. 
Pitäisi saada positiivisella tavalla kerrottua tyytymättömyys sii-
hen, että kaupungin tapa tehdä työtä vammaisneuvoston suun-
taan ja vammaisneuvoston osallistaminen eivät ole riittäviä. 
 

  Yhteistyötapaamisessa esille otettavia asioita: 
- vammaispalvelun talousarvio 
- vammaisneuvoston budjettiseuranta 
- pienryhmätoimintaa käynnissä jo (Hällström, Lindholm, Lind-
holm-Ahlefelt) 
- ei lausuntoja, vaan vammaisneuvosto mukana eri suunnittelu-
vaiheissa 
- esityslista-asia 
- hallinto-oikeusasia 
- vammaisneuvoston valintatapa 
- UVA ja Itä-Uudenmaan vammaisneuvosto 
 

132 Soteuudistus 
 

Vammaispalvelulaki etenee. Siihen liittyy joitakin uhkaavia kir-
jauksia. Muutokset tuntuvat pieniltä, mutta saattavat vaikuttaa 
paljonkin ja negatiivisesti. 

 
133 Uudenmaan vammaisneuvosto 
 

Ei uutta tietoa. Todettiin tämä foorumi tärkeäksi vaikutusmahdol-
lisuudeksi sote- ja kuntapalvelumuutoksessa. 
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134 Seuraava kokous ja vierailija 
 

Seuraava kokous on tiistaina 14.12. kello 18. Vieraana on kau-
punginhallituksen puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi. 
 

 
135 Muut asiat 
  Vammaisneuvoston valintatapa 

Ann-Sofie Silvennoiselle ja Roope Lenkkerille on lähetetty 
14.10. muistutus vammaisneuvoston valintatavasta. 
 
Pöytäkirjojen käännättäminen 
Tulevalla viikolla selviää, miten vammaisneuvoston pöytäkirjojen 
käännättäminen onnistuu. Asia on muuten OK, mutta maksajaa 
selvitellään vielä. 
 
Nuorisovaltuusto 
Pohdittiin, miten saataisiin nuorisovaltuustoon lisää uusia eh-
dokkaita. Ensi vuoden vammaisneuvoston toiminta-
suunnitelmaan tulee kirjata yhteistyön aloittaminen nuorisoval-
tuuston ja jatkaminen vanhusneuvoston kanssa. 
 
Taksiasia 
Odotellaan edelleen vastapuolen yhteydenottoa. 
 
Ingela Lindholmin ehdotus 
Ingela Lindholm on ehdottanut vammaisneuvostolle vapaamuo-
toista yhteistyötapaamista Vampan tiimiläisten kanssa ensi ke-
väälle, jotta saataisiin aikaan toimivampaa yhteistyötä. Vam-
maisneuvosto voisi esittää kysymyksiä ja Vampan tiimiläiset voi-
sivat kertoa esim. työnjaosta ja siitä, miten prosessi etenee, kun 
uusi hakemus tulee ym.  
 
Sujuvampaa yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa - vammais-
neuvostoyhteistyön kehittämistyöpaja  
Kokeilun järjestää Sitra Labin Nothing about us without us -tiimi. 
Kokeilun tavoitteena on kehittää vammaisneuvoston ja sen 
kanssa työskentelevien viranhaltijoiden ja päättäjien yhteistyötä 
erityisesti kaksikielisissä kunnissa. Puheenjohtaja ilmoittautui 
työpajaan, mutta tältä alueelta ei ollut tarpeeksi ilmoittautuneita, 
jotta Vammaisneuvosto olisi voitu kutsua työpajaan mukaan.  
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Hyvät käytännöt 
Vaikka viime kokouksessa sovittiin, että lähetetään tämän kuun 
vammaisneuvostopäiville hyviä käytäntöjä, niitä ei nyt kuiten-
kaan saatu lähetettyä.  
 
Jokikadun pyöräkatu 
Asiaa on kommentoinut vammaisneuvoston jäsenistä vain vara-
jäsen Tarja-Tuulikki Turpeinen. Sihteeri lähettää asiallisiksi ha-
vaitut kommentit eteenpäin. 
 

136 Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15. 
 
 

 
Johanna Aaltonen  Tuire Seittamo 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat  
 
 
 
Jorma Kiljunen  Matti Lehesniemi 


