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Vammaisneuvoston kokous
Aika

Tiistai 5.4.2022 kello 18

Paikka

Teams

Läsnä

Aaltonen Johanna
Aatelo Maija
Kiljunen Jorma
Lehesniemi Matti
Nuotio Kirsti
Ongley Leena
Sinisaari Antti
Tammisaari Mari
Westerholm Håkan
Emeleus Birgitte
Koponen Seija
Reinivuo Hilkka
Seittamo Tuire

51

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

varajäsen
varajäsen
varajäsen
sihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

52

Uuden neuvoston aloitus, hallintojohtaja Roope Lenkkeri
Lenkkeri kertoi, että sekä vammais- että vanhusneuvostolla on vain
tekninen sihteeri. Vammaisneuvostolla ei ole muuten sihteeriä, vaan
neuvosto on oman aktiivisuutensa varassa. Sihteeri kokoaa esityslistat
ja välittää lausuntopyynnöt sekä tekee pöytäkirjat. Sihteeri ei voi ottaa
roolia kaupungin puolesta. Sihteerityön kehittäminen pitäisi ensin kirjata toimintasääntöön ja tehdä esitys kaupunginhallitukselle.
Keskusteltiin siitä, että joissakin kaupungeissa on erikseen koordinaattori vammaisten asioissa. Porvoossa koordinaattori on vain nuorisovaltuustolla alaikäisten vuoksi.
On harmillista, ettei neuvosto ehkä saa aina ihan oikea-aikaisesti ja
oikealla tavalla asioita tiedoksi. Neuvosto voi kuitenkin kutsua viranhaltijoita mukaan kokouksiinsa.
Viittomakielen osalta asiat eivät ole edenneet halutulla tavalla. Lenkkeri lupasi, että tulkkasasia tullaan kyllä järjestämään vielä. Westerholmin mukaan viittomakielellä ei saa Porvoossa mitään palvelua. Puheenjohtajan mukaan Kuopiossa taas esim. kaupunginvaltuuston kokoukset viitotaan ja tekstitetään. Porvoossakin selkeäkielisyyttä on
kyllä pyritty edistämään.
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Esitettiin huoli siitä, että vammaispoliittinen ohjelma on jo päättynyt
eikä uutta ole pyynnnöistä huolimatta aloitettu.
Pohdittiin myös sitä, miten tilanne muuttuisi työvaliokunnan kokouspalkkioiden suhteen, jos vammaisneuvostolla olisikin työvaliokunnan
sijaan hallitus. Sekin pitäisi kirjata toimintasääntöön ja tehdä esitys
kaupunginhallitukselle.
Todettiin, että olisi monella tavalla helpointa, jos neuvostot valittaisiin
samaan aikaan kun valtuustokausi alkaa.
53

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Ongley ja Mari Tammisaari.
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Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
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Edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirja.
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Toimintasäännön muuttaminen
Puheenjohtaja Aaltonen luki läpi päivitetyn toimintasäännön. Sovittiin,
että sen käsittelyä jatketaan myöhemmin ja että se yritetään saada kesäkuun kokoukseen valmiiksi. Asia otetaan uudelleen listalle toukokuussa.

57

Vuoden 2021 toimintakertomus
Sovittiin, että puheenjohtaja jakaa toimintakertomuksen sihteerin
kautta kommentoitavaksi vammaisneuvoston jäsenille. Keskusteltiin
siitä, voiko toimintakertomuksen ja toimintasäännön käännättää jo
luonnosvaiheessa kertaalleen ja uudelleen vielä mahdollisten korjausten jälkeen.

58

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista
Esityslistalta nousi keskusteluun taksien kilpailutus, joka on nyt loppusuoralla. Sähköautojen hankintaan on panostettu. Asia on julkinen
vasta 6.4. kokouksen jälkeen.
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Muistisairaudet ikäihmisten terveyden suurin uhka
Seija Koponen kertoi muistisairaiden tilanteesta. Muistisairautta diagnosoidaan yhä nuoremmilla. Nuorehkot ihmiset saavat todella huonoa
palvelua ja avun ja tuen saaminen kestää kohtuuttoman kauan.
Muistisairailla ei ole riittävästi päivätoimintaa eikä intervallihoitoa. ItäUudellamaalla todetaan vuosittain jo noin 220 muistisairasta.
Porvoossa on vain noin 300 omaishoitajaa, mikä on todella iso ongelma. Muistisairaiden puolisot eivät ole virallisia omaishoitajia. Hakemusten hylkäämisistä pitäisi tehdä enemmän valituksia.
Ruoristakaan ei saa riittävästi apua ja järjestelmä jättää asiakkaita palvelun ulkopuolelle. Asiasta pitäisi informoida kaupunkia ja hyvinvointialuetta. Vammaisneuvoston vaikuttamismahdollisuudet ovat muuten
aika vähäiset. Asiaa pitäisi käsitellä yhdessä vanhusneuvoston
kanssa.
Sovittiin, että Lehesniemi voisi työstää Koposen ja Reinivuon kanssa
kaupungille kirjettä siitä, mitkä voisivat olla Ruorin ja kaupungin mahdollisuudet parantaa vallitsevaa tilannetta.
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Ruorin toiminta
Asiaa käsiteltiin jo edellisessä pykälässä.
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Yhteistyöryhmät
Puheenjohtaja Aaltonen luki työvaliokunnan ehdotuksen. Asiasta päätetään seuraavassa kokouksessa. Yhteistyöryhmät toimisivat vuoden
2022 loppuun asti.
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Soteuudistus
Perjantaina 8.4. on strategiakokous, mihin puheenjohtaja Aaltonen
osallistuu.

63

Jäsenet Uudenmaan vammaisneuvostoon
Uudenmaan vammaisneuvoston varsinaisena ja varajäsenenä ovat
aikaisemmin toimineet Johanna Aaltonen ja Maija Aatelo. He jatkavat
edelleen Uudenmaan vammaisneuvoston jäsenenä ja varajäsenenä.

64

Seuraava kokous ja vieras
Seuraava kokous pidetään tiistaina 3.5. kello 18. Kokoukseen ei kutsuta vierasta.
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Muut asiat
Porvoon uusien sivujen testaus
Vammaisneuvostosta uusia sivuja testaa Mari Tammisaari.
Valas-lausunto (vammaislainsäädäntö)
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tehneet lausunnon, koska
olisi ollut mahdotonta päästä yksimielisyyteen, kun jokaisen yhdistyksen edustajalla on kuitenkin omat intressinsä. Esim. kunnat ja Kuntaliitto ovat myös lausuneet asiasta, joten on tärkeää, että myös vammaisneuvosto tekee oman lausunnon.
Apuvälinemessut
Apuvälinemessut järjestetään 11.-13.5. Messukeskuksessa.

66

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10.

Johanna Aaltonen
puheenjohtaja

Tuire Seittamo
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Leena Ongley

Mari Tammisaari
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