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Handikapprådets möte 

Tid Torsdag 19.1.2023 kl 18-20 

Plats Borgå stadsbibliotek, Prästgatan 20 och Teams 

Närvarande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borta 

Johanna Aaltonen, orförande 
Maija Aatelo, viceordförande 
Jorma Kiljunen 
Matti Lehesniemi 
Kirsti Nuotio 
Antti Sinisaari 
Mari Tammisaari 
Håkan Westerholm 
Hilkka Reinivuo, varajäsen 
Seija Koponen, varajäsen 
Petra Bärlund-Hämäläinen, sekreterare 
 
Leena Ongley 

 
 

1 Mötet öppnas 
Ordförande öppnade mötet kl. 18.  
 

2 Mötets laglighet och beslutförhet 
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 
3 Anställning av personer med funktionsnedsättning på lika villkor i 

Borgå. Anställning av personer med med handikapp och 
intellektuell funktionsnedsättning i avlönat arbete i kommunen. Som 
gäster Borgå stads personaldirektör Anu Kalliosaari och projektchef 
Anne Wetterstrand.  
 
Anu Kalliosaari presenterade hur Borgå stad för närvarande 
fungerar som arbetsgivare i anställningsfrågor. Det strävas till 
rättvishet, jämlikhet och mångfald i anställningsförfarande. Centralt 
i diskussionen var jämställdhetslöften, - fraser, tillgänglighet samt 
tillgänglighet och kommunikation fram. Att utbilda personal och 
påverka attityder är möjligt, till exempel med hjälp av 
erfarenhetsexperter. Handikapprådet samarbetar gärna i denna 
fråga, och handikapprådet har två officiella erfarenhetsexperter.  
 
Anne Wetterstrand berättade om omorganiseringen av 
sysselsättningstjänsterna som en del av stadens service. 
Kommunförsöket är ett bra verktyg för sysselsättning. 
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Förhandlingar pågår nu åt många håll om hur 
sysselsättningstjänsterna ska formas i framtiden.  
 
Borgås sysselsättningstjänster besöker regelbundet de olika 
enheterna i Borgå stad för att berätta om möjligheterna. Det finns 
många som är sysselsatta inom staden, men personer med 
handikapp och intellektuell funktionsnedsättning ingår ännu inte i 
stor utsträckning i detta. När sysselsättningstjänsterna får tydligare 
riktlinjer är det lämpligt att uppdatera sysselsättningsprogrammet till 
nutid och att vidta effektiva åtgärder för mångsidig och mångfaldig 
sysselsättning. Anne Wetterstrand berättade också om 
morgonkaffet på tisdagar, där en representant från handikapprådet 
kunde bjudas in som gäst.  
 
Centralt i diskussionen var de goda erfarenheter av att anställa 
personer med intellektuell funktionsnedsättning och handikapp, att 
anställa partiellt arbetsföra, samarbete med organisationer och en 
bredare användning av erfarenhetsexperter. Goda exempel spelar 
också en roll i attityder.  
 

4 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Maija Aatelo och Jorma Kiljunen.  

 
5 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes.  
 

6 Godkännande av beslut och protokollet från föregående möte 
Besluten och protokollet godkändes. 

 
Det noterades också att denna punkt framöver kommer att ändras 
till "Beslut från föregående möte" eftersom protokolljusterarna 
godkänner protokollet. På så sätt kommer protokollet också att 
offentliggöras snabbare på stadens webbplats. 

 
7 Nämnderna, arbetsfördelning 

På mötet kom vi överens om att följande personer skulle följa 
följande nämnders föredragningslistor och tar från dem upp viktiga 
teman till handikapprådets möten.  
 
Livskraftsnämnden: Matti Lehesniemi och Hilkka Reinivuo 
Stadsutvecklingsnämnden: Mari Tamminen, Antti Sinisaari och 
Jorma Kiljunen 
Nämnden för växande och lärande: Johanna Aaltonen 
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Det beslöts att inte utse ännu specifikt någon att följa tillstånds- och 
tillsynsnämnden. Vi följer först med vilken typ av frågor de beslutar 
om. 

8 Nylands handikappråd 
Inga nya ärenden. Detta råd är för närvarande inte aktivt. 
 

9 Hälsningar från välfärdsområdets handikappråd /Aatelo, 
Westerholm 
Det finns fortfarande inga hälsningar att berätta, eftersom 
handikapprådet på välfärdsområdet inte är organiserat, det har inte 
hållits några möten och det inte finns någon mer detaljerad 
information om tidtabellen. 
 

10 Hälsningar från färdtjänsternas kundgrupp 
Årets första möte hålls 25.1.2023 och sammankallas av Maritta 
Koskinen. Maria ombads att ställa fråga om kundanvisningarna är 
klara och när handikapprådet och färdtjänsternas kundgrupp får 
begäran om utlåtande.  

 
11 Övriga ärenden 

o ordinarie medlem förhindrad / anmälningsförfarande 
Vid förhinder ska den ordinarie medlemmen underrätta 
sekreteraren, som ska inbjuda suppleanten att närvara.  
 

o protokollets synlighet på Borgå stads webbplats, tidtabell 
Behandlades i punkt 6. Protokollet är godkänt när ordförande 
och de två protokolljusterarna har godkänt utkastet. I detta 
skede påbörjas även översättningsarbetet och protokollet kan 
läggas på stadens webbplats. 

 
o möjligheten att ansluta sig till epostlista för Borgå stads aktuella 

infon 
Petra skickar ett separat meddelande till ordinarie 
medlemmarna och deras suppleanter. De som inte vill gå med i 
e-postlistan bör meddela detta till sekreteraren senast 
25.1.2023. Därefter skickar sekreteraren en anslutingsbegäran 
till kommunikationsenheten. Stadens pressmeddelanden finns 
också på förstasidan på stadens webbplats: 
https://www.porvoo.fi/sv/ (Nyheter)  

 
o för kännedom att simhallens vattentemperatur har återställts: 

https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/simhallens-vattentemperaturer-
aterstalls/ 

 
o I diskussionerna kring simhallen lyftes även fram upplevda 

trygghets- och tillgänglighetsfaktorer. Petra skickar dessa saker 

https://www.porvoo.fi/sv/
https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/simhallens-vattentemperaturer-aterstalls/
https://www.porvoo.fi/sv/nyheter/simhallens-vattentemperaturer-aterstalls/
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direkt till idrottstjänsterna (brist på kontrastränder i trappan, fri 
tillgång säkerställs. Om bara en del av simhallen är i bruk bör 
det vara nya sidan. Den gamla sidan är inte tillgänglig bland 
annat på grund av spiraltrappan och brist på tillgängligt 
omklädnings- och duschutrymme.)  

 
o Lähellä.fi -webbtjänsten är en webbplats som samlar ihop 

tusentals olika föreningar och deras stöd, evenemang, 
volontärverksamhet och andra aktiviteter. Den grundades för att 
underlätta upptäckten och kommunikationen av 
medborgarorganisationer, föreningar, samfund, församlingar, 
kommuner, städer, icke-kommersiella företag, frivilligarbete och 
utvecklingsaktiviteter. 
 

o  skattekorten för 2023 kan sändas per epost till 
camilla.nordstrom@porvoo.fi eller på förhand överenskommen 
tidpunkt till Petra till stadshuset.  

 
o handikapprådets mötesdagar under våren, ändringar, plats och 

gäster 
– 16.2.2023 kl.18-20, platsen bekräftas senare. Fortsätter 

med sysselsättningstema.  
– 16.3.2023 kl. 18-20, platsen bekräftas senare. 
– 20.4.2023 kl. 18-20, Äppelbackens festsal. 
– 1.6.2023 kl. 18-20, Äppelbackens festsal. 
 

12 Möter avslutas 
Ordförande avslutade mötet kl. 20.  

 
 
 
 

Johanna Aaltonen  Petra Bärlund-Hämäläinen 
ordförande   sekreterare 

 

Protokolljusterare 

 

Maija Aatelo   Jorma Kiljunen 
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