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Vammaisneuvoston kokous

Aika

Paikka

Läsnä

Tiistai 11. 1.2022 kello 18

Teams

Aaltonen Johanna
Westerholm Hakan

Aatelo Maija
Kiljunen Jorma
Koponen Seija
Lehesniemi
Nuotio Kirsti
Sievers Hannu
Sundholm Hanna
Hietala Erkki
Reinivuo Hilkka
Seittamo Tuire

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

varajäsen
varajäsen
sihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Viime kokouksessa käsiteltyjen asioiden päivitys

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi ei päässyt-
kään kokoukseen mukaan.

Käytiin kuitenkin läpi henkilökohtaisen avun työnantajamallin tilan-
netta. Puheenjohtajalla oli ollut asiasta palaveri 3. 1. Kirsi Oksasen
ja Johanna Lindforsin kanssa.

Työhön ollaan rekrytoimassa yksi uusi työntekijä. Aikataulusta ei
ollut puhetta.

9Lives on ostanut Stellan, Tuostakaan aikataulusta ei ole tarkem-

pää tietoa.

On käynyt ilmi, että Stella on liioitellut kirjauksia koskevassa ohjeis-
(uksessaan. On huolestuttavaa, että nykyisellään kirjauksia muutet-
taessa jäävät vanhat/väärät/tarpeettomat tiedot lopullisiksi. Väärät
tiedot pitäisi aina poistaa.

Nykyisin jokaisen asiakkaan on tehtävä yksilöllisesti poistamispyyn-
nöt. Kirjaaminen pitäisikin tehdä aina asiakkaan läsnäollessa ja asi-
akkaan olisi voitava itse nähdä kirjaus ennen sen lähettämistä, jotta
vältyttäisiin virheellisiltä kirjauksilta.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Nuotioja Hakan Westerholm.

Sovittiin, että kun Westerholm on pöytäkirjantarkastajana, lähete-
tään pöytäkirja ensin puheenjohtajalle ja toiselle pöytäkirjantarkas-
tajalle tarkastettavaksi. Tarkastuksen jälkeen pöytäkirja lähetetään
käännettäväksi ja vasta käännetty pöytäkirja lähetetään Westerhol-
mille tarkastettavaksi. Jos Westerholm vielä havaitsee korjattavaa,
lähetetään korjattava osuus tarvittaessa vielä erikseen käännettä-
vaksi.

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

Edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirja.

Uuden vammaisneuvoston valinta

Ehdokkaita uuden kauden 2022-2023 vammaisneuvoston jäseniksi
käytiin läpi kaupunginhallitukselle lähetettävää listausta varten.

Kokouksessa päädyttiin siihen, että puheenjohtajaehdokas on ny-
kyinen puheenjohtaja Johanna Aaltonen, Porvoon seudun kehitys-
vammaisten tuki ry.

Varapuheenjohtajaksi oli kaksi halukasta, Maija Aatelo ja nykyinen
varapuheenjohtaja Hakan Westerholm. Asiasta äänestettiin sihtee-
rille lähetetyllä sähköpostilla ja päätettiin ehdottaa varapuheenjoh-
(ajaksi Maija Aateloa, Neuro-Porvoo ry.

Vammaisneuvosto oli puheenjohtajiston ehdotusesityksistä yksi-
mielinen.

Oltiin yleisesti sitä mieltä, että uudet jäsenet olisivat tervetulleita
vammaisneuvostoon. Hanna Sundholm ja Erkki Hietala valittiin
ääntenlaskijoiksi ja kaikki kokouksessa läsnäolleet varsinaiset ja
varajäsenet äänestivät sihteerille lähetetyllä sähköpostilla haluami-
aan 7 jäsentä. Sihteeri teki koosteen listoista ja lähetti ne sähkö-
postilla ääntenlaskijoille.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan varsinaisiksi jäseniksi:
Jorma Kiljunen, Uudenmaan AVH-yhdistys ry
Matti Lehesniemi, Suomen Nivelyhdistys ry Porvoon nivelpiiri

Porvoon kaupunki Vammaispalvelut Tulliportinkatu 4, 06100 Porvoo www. porvoo. fi
Borgästad Handikappservicen, Tullportsgatan 4, 06100 Borgä www. borga. fi



ni<VOO.^ B O ^ C A
Pöytäkirja 1/2022 3(5)

Kirsti Nuotio, Borgä Reumaförening - Porvoon Reumayhdistys ry
Leena Ongley, Porvoon Seudun Kuulo ry
Antti Sinisaari, Porvoon Invalidit - Borgä Invalider rf
Mari Tammisaari, hHelsinginja Uudenmaan Näkövammaiset ry ja
Svenska Synskadade i Ostnyland rfja
Hakan Westerholm, Borgä Nejdens Döva rf.

Varajäseniksi ehdotetaan:
Birgitte Emeleus, Borgä Reumaförening - Porvoon Reumayhdistys
Seija Koponen, Porvoon Seudun muistiyhdistys ry
Mikko Nieminen, Porvoon Invalidit - Borgä Invalider rf
Hilkka Reinivuo, Porvoon Allergia-ja Astmayhdistys ry
Axel Sundholm, hlelsinginja Uudenmaan Näkövammaiset ry ja
Svenska Synskadade i Östnyland rfja
Tarja-Tuulikki Turpeinen, Porvoon seudun kehitysvammaisten tuki
ry

Sovittiin, että työvaliokunta etsii tulevan viikon aikana varajäseneh-
dokkaita siten, että kaupunginhallitukselle voidaan ehdottaa 9 var-
sinaisen jäsenen lisäksi myös 9 varajäsentä.

Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma

Hanna Sundholm päivitti vanhaa toimintasuunnitelmaa ja sisältöön
oltiin erittäin tyytyväisiä.

Sovittiin, että sivunumerointia korjataan ja budjettisumma lisätään,
kun tieto summasta on saatu.

Ehdotettiin, että suunnitelmaan voisi lisätä maininnan siitä, että

vammaisneuvosto voisi tutustua eri kaupunkeihin ja niiden vam-
maisneuvostoihin.

Lopulliseen toimintasuunnitelmaan kirjataan uudelle toimikaudelle
valitun neuvoston jäsenten tiedot.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista

Kaupungin sivuilla ei ollut tammikuun sosiaali- ja terveyslautakun-
nan kokouksen esityslistaa.

Soteuudistus

Ei uusia asioita.
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Uudenmaan vammaisneuvosto

Ei uusia asioita.

Seuraavat kokousajankohdat ja vieraat

Kokousajat:
tiistai 8. 2. kello 18. 00
tiistai 8. 3. kello 18. 00
tiistai 5. 4. kello 18. 00
tiistai 3. 5. kello 18. 00
tiistai 7. 6. kello 18. 00

Vieraat:

8. 2. sivistysjohtaja Sari Gustafsson OK
8. 3. Kepa Uusimaa -esittely OK
5.4. tai 3. 5. uusi palvelupäällikkö, asiakasohjauspalvelut yksikkö

Uusi neuvosto voi myös ottaa kantaa siihen, ketä kaikkia pyyde-
tään kevään aikana vierailijoiksi.

12 Muut asiat

Pienryhmätapaaminen
27. 1. kello 16 on pienryhmätapaaminen kulttuuri-ja vapaa-aikapal-
velujen kanssa teamsin välityksellä. Tapaamiseen osallistuvat Aal-
tonen, Aatelo, Lehesniemi, Sundholm ja Westerholm.

Este saapua kokoukseen
Hakan Westerholm ei ollut saanut tulkin sairastapauksen vuoksi
tulkkia joulukuun vammaisneuvoston kokoukseen, joten hän joutui
ilmoittamaan esteen kokouspäivänä alkuiltapäivällä. Myöskään va-
rajäsenellä ei ollut tuolla aikataululla mahdollisuutta osallistua ko-
koukseen.

Vammaisneuvoston kokouksissa on kuitenkin niin paljon asioita kä-
siteltävänä kuukausittain, ettei kokousta voida noin nopeasti perua
tai siirtää, koska asiat siirtyisivät seuraavaan kuukauden päästä pi-
dettävään kokoukseen.

Päädyttiin siihen, että selvitellään mahdollisuutta saada vammais-
neuvoston jäsenille tulkki kokouksiin kaupungin puolesta. Voisiko
esim. Evantia hoitaa jatkossa tarvittavat tulkit vammaisneuvoston
kokouksiin?
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Vammaispalvelulain mukaisia määrärahasidonnaisia tukitoimia ja
palveluita koskeva ohje

Kirsi Oksanen oli järjestänyt vammaisneuvostolle mahdollisuuden
antaa lausunnon ohjeesta.

Kohtia 8. 2. 1, 8. 2. 2 ja 8. 2. 3 käytiin läpi ja kiinnitettiin huomiota sii-
hen, että laitteen iän ei pitäisi pelkästään olla perusteena laitteen
uusimiselle. Kohdassa 8. 2. 1 jäätiin miettimään, mitä ohjeessa mai-
nitut käyttökustannukset, joista asiakas vastaa, oikeastaan ovat.

Auton hankintatukeen pitäisi määritellä joku aika, esim. kuten auto-
vero.

Kohdassa 9 on kirjoitettu, että maksetaan normaalin hinnan yli me-
neva osuus. Vai pitäisikö ennemminkin olla normaalia vastaavaa
laatua olevan tuotteen hinnan osuus?

Kohta 10: Lääkärintodistuksella pystyy hakemaan avustuksen ra-
vintokustannuksiin, mutta avustusta on hirveän vaikea saada.

Kunta saattaa budjetoida ihan minimisumman avustuksiin ja kun
tuo summa on käytetty, muut eivät voi enää saada avustuksia.
Kunnan pitäisi seurata vuosittain anomuksia, jotta selviäisi, kuinka
paljon asiakkaita/anomuksia jää tuen ulottumattomiin.

Sovittiin, että jos Joku haluaa vielä ohjetta kommentoida, siihen on
mahdollisuus 16. 1. asti. Sen jälkeen lähetetään asiasta lausunto
Matin kommentein.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20. 35.

Johanna Aaltonen

puheenjohtaja
Tuire Seittamo
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Kirsti Nuotio Hakan Westerholm
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