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Vammaisneuvoston kokous
Aika

Tiistai 8.3.2022 kello 17

Paikka

Teams

Läsnä

Aaltonen Johanna
puheenjohtaja
Aatelo Maija
varapuheenjohtaja
Emeleus Birgitte
Kiljunen Jorma – 19.20
Lehesniemi Matti
Ongley Leena
Sinisaari Antti
Westerholm Håkan – 18.35
Koponen Seija
varajäsen
Reinivuo Hilkka
varajäsen
Rönning Janina
varajäsen
Turpeinen Tarja-Tuulikki
varajäsen
Seittamo Tuire
sihteeri

Poissa

Nuotio Kirsti
Tammisaari Mari

Kokouksen aluksi projektipäällikkö Kati Sihvonen ja projektiasiantuntija Tiina Hannikainen esittelivät KEPA Uusimaa -hanketta. Esittelyn jälkeen oli aikaa myös keskustelulle. Esittely oli Itä-Uudenmaan vammaisneuvostojen yhteinen.
33

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

34

Uuden neuvoston aloitus, hallintojohtaja Roope Lenkkeri
Lenkkeri oli estynyt.

35

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Aatelo ja Jorma Kiljunen.

36

Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

37

Edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirja Maija Aatelon
esittämin muutoksin.
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Esittelykierros
Jokainen jäsen ja varajäsen esittelivät lyhyesti itsensä.

39

Henkilövalintoja
- uusi työvaliokunta
Vammaisneuvoston työvaliokunnassa oli 3 jäsentä kaudella 20182019. Kaudella 2020-2021 jäseniä oli 5.
Uuden vammaisneuvoston työvaliokunnan jäseniksi valittiin Johanna
Aaltonen, Maija Aatelo, Matti Lehesniemi ja Antti Sinisaari. Työvaliokunta käynnistää yhteistyötä sekä nuorisovaltuuston että vanhusneuvoston kanssa.
- osallistuja yhdenvertaisuusverkon kokoukseen
Lasten ja nuorten yhdenvertaisuusverkon teamskokoukseen osallistuvat 19.4. kello 14.30 – 16 Johanna Aaltonen ja Janina Rönning.
- esteettömyyskävelyryhmän varajäsen
Maija Aatelo on varsinainen jäsen ja Jorma Kiljunen valittiin hänen varajäsenekseen. 17.3. kello 10 – 13 järjestetään Taidetehtaalla esteettömyyskierros. Jorma Kiljunen osallistuu.
- liikenneturvallisuustyöryhmän jäsen
Liikenneturvallisuustyöryhmän jäseninä jatkavat Kirsti Nuotio ja varalla
Hilkka Reinivuo.
- 9.3. järjestetään neuvostojen ja VATEn tapaaminen. Johanna Aaltonen osallistuu siihen. Jatkossa vastaaviin tapaamisiin osallistuvat
Maija Aatelo ja Matti Lehesniemi.

40

Keskustelu mahdollisista muista yhteistyöryhmistä
Vammaisneuvosto odottaa kuntatekniikalta kutsua toukokuun yhteistyötapaamiseen. Edellinen tapaaminen järjestettiin syksyllä.
Vammaisneuvosto voisi perustaa kulttuuri- ja vapaa-ajan työryhmän.
Työvaliokunta tekee seuraavassa kokouksessa esityksen ryhmien sisällöistä. Ryhmät kulttuuri- ja vapaa-aika, kuntatekniikka ja sosiaalipalvelut vuoden 2022 loppuun.
Vammaisneuvoston jäsenistä moni olisi kiinnostunut osallistumaan
työryhmien toimintaan.
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Toimintasuunnitelma 2022
Toimintasuunnitelmaa päivitetään edelleen Maija Aatelon korjausehdotusten mukaiseksi. Jorma Kiljunen toivoi koko toimintasuunnitelman
yksinkertaistamista.

42

Lausuntopyyntö Kulttuuriohjelma 2030 -luonnoksesta
Luonnoksen sisällöstä järjestettiin ajanvarauksella esittelytilaisuuksia.
Matti Lehesniemi ja Håkan Westerholm osallistuivat esittelytilaisuuteen
14.2.
Vammaisneuvoston lausunnossa pitäisi avata esteettömyyttä ja saavutettavuutta läpi koko lausunnon. Asioita pitäisi käsitellä myös kuuloja näkövammaisten kannalta. Vammaiskortti pitäisi ottaa paljon laajemmin käyttöön. Nyt sitä käytetään melkein pelkästään elokuviin
mentäessä. Kansalaisopistolle kyllä pääsee jo vammainen ja avustaja
ilmaiseksi vammaiskorttia näyttämällä.
Koululaisille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ei ole päässyt ollenkaan pyörätuolilla. Porvoo koetaan vaikeaksi pyörätuolia käyttäville. Vanha Porvoo on ihan mahdoton vammaisille.
Lasten- ja nuorten kesätoimintaan olisi mukava myös vammaisten,
aistivammaisten jne. osallistua, kunhan leirit on pohdittu kaikille soveltuviksi. Kaikkien yhtäläiset mahdollisuudet yhdessä tekemiseen.
Invamerkintöjä pitäisi olla enemmän ja erilaisin muunlaisinkin merkinnöin pitäisi havainnollistaa vielä tarkemmin eri asioita. Jo tiloja ja paikkoja suunniteltaessa pitäisi miettiä esteettömyyttä ja miettiä jo paikkaa
rakennettaessa, voiko sen lopulta merkitä esteettömäksi.
Merkintä siitä onko tapahtuma esteetön ja saavutettava, kertoo helposti kuntalaiselle, kannattaako tapahtumaan lähteä. Samalla tapahtuman/koulutuksen suunnittelija saa pohtia, miten siitä saadaan yhdenvertainen kuntalaisille.
Lausunnossa pitäisi myös mainita, mitä kaikkea hyvää ja kulttuurihistoriallisestikin arvokasta eri kylistä löytyy. On varmasti hyvä kiittää monista hyvistäkin asioista kunnassa
Antti Sinisaari kokoaa lausuntoluonnoksen, joka lähetetään kaikille jäsenille luettavaksi.
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Luottamushenkilöiden perustiedot ja sidonnaisuusilmoitukset
Assentlyyn, https://app.assently.com/t/hhzbsp
Omat tiedot kannattaa käydä lisäämässä Assentlyyn. Siellä voi mm.
rajata omien tietojen näkyvyyttä kaupungin nettisivuilla sellaiseksi kuin
haluaa.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista
Esityslistalla ainoa vammaisneuvostoa koskeva asia oli asiakastyytyväisyyskysely ja sen tulokset. Yleisarvosana oli 3,3-4. Vastaajien lukumäärä ei ollut kovin suuri, joten on hankala päätellä oikeanlaista lopputulosta. On todennäköistä, että moni palveluihin tyytymätön on jättänyt kokonaan vastaamatta.
Vammaisneuvoston pitäisi päästä jo suunnitteluvaiheessa vaikuttamaan seuraavaa asiakastyytyväisyyskyselyn tekemiseen. Seuraavan
kyselyn tekee hyvinvointialue.
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Soteuudistus
Aluevaltuusto on kokoontunut ensimmäisen kerran. Vielä ei päätetty
vammaisneuvoston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta.
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Uudenmaan vammaisneuvosto
Toistaiseksi varsinainen jäsen on Maija Aatelo ja varajäsenenä on Johanna Aaltonen.
Työvaliokunta ehdottaa seuraavassa vammaisneuvoston kokouksessa
uusia jäseniä Uudenmaan vammaisneuvostoon. Työvaliokunta myös
suunnittelee Itä-Uudenmaan vammaisneuvostojen yhteistyön käynnistämistä.
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Jäsenten sähköpostiviestit koko vammaisneuvostolle
Vammaisneuvoston jäsenet lähettävät jatkossa itse tärkeäksi katsomansa sähköpostiviestit suoraan vammaisneuvoston muille jäsenille.
Sihteeri jatkolähettää vain viralliset viestit vammaisneuvoston jäsenille
ja varajäsenille.
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Seuraavat kokoukset ja vierailijat
tiistaina 5.4. kello 18.00
tiistaina 3.5. kello 18.00
tiistaina 7.6. kello 18.00
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Sovittiin, että seuraavien kokouksien vieraiksi kutsutaan Kirsi Oksanen
ja Roope Lenkkeri. Sihteeri selvittelee, sopivatko tulevat kokouspäivämäärät heille.
49

Muut asiat

1) Kuljetuspalvelut
Huhtikuussa käsitellään liikkumisen palveluja yli kuntarajojen. Kirsi
Oksanen on luvannut selvittää kuljetuspalvelujen tilannetta, kun
ohjauskeskus on otettu käyttöön.
2) 9Livesin kirjaukset
Henkilökohtaisen avun työnantajamallissa ei tarvita kirjauksia. Palvelun läpinäkyvyyden takaamiseksi kirjaukset pitää tehdä 9Livesin
ajalla ja ne pitää asiakkaan voida tarkistaa. Asia on kesken vielä.
3) 8 viikon tasoitusjakso
Vastaukseksi kaupungilta on saatu, ettei kunta ole asiassa ohjeistanut, vaan kyseessä on ollut aikaisemmin palkkahallintoa hoitaneen tahon oma käytäntö. Ohjeessa kuitenkin puhutaan tasoittumisjaksoista. Jatketaan asian selvittämistä.
4) Viittomakielen tulkkaus
Roope Lenkkerille on lähetetty viesti siitä, että kaupungin pitäisi
Kelan sijaan järjestää tulkkaus vammaisneuvoston jäsenille. Lenkkerille on lähetetty listaus mahdollisista palveluntarjoajista.
5) Lausuntopyyntö, kaupunkistrategian luonnos
Kaupungin pitäisi olla kaikkien kaupunki. Eriarvoistuminen-kappaletta pitäisi muokata paljon. Otsikko on hyvä, mutta itse kappaleen
sisältö ei. Kaupunkistratgialuonnoksessa on paljon sanoja – ei sisältöä. Ilmaisun pitäisi olla selkokielinen tai ainakin selkeästi kirjoitettu. Onko tarkoituksellista kirjoittaa liian hankalasti asioista?
Digitalisaatiosta kirjoitetaan paljon, vaikkeivät kaikki osaa käyttää
edes puhelinta riittävällä tavalla. Digipalvelut ovat kuitenkin ihan
oleellisia ja välttämättömiä näkö- ja kuulovammaisille.
Matti Lehesniemi aloittaa lausuntoluonnoksen kirjoittamisen ja työvaliokunta käy luonnoksen läpi.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10.
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Johanna Aaltonen
puheenjohtaja
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Tuire Seittamo
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Maija Aatelo

Jorma Kiljunen
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