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Handikapprådets möte  

Tid Måndag 8.8.2022 klockan 18 

Plats  Teams 
 
Närvarande  Aaltonen Johanna – 18.08 ordförande 
  Aatelo Maija  vice ordförande 
  Lehesniemi Matti 
  Nuotio Kirsti 
  Sinisaari Antti 
  Tammisaari Mari 
  Westerholm Håkan 
  Reinivuo Hilkka ersättare 
  Emelius Gitte 

Kaijolehto Ira  sekreterare 
 
Frånvarande  Ongley Leena 
  Kiljunen Jorma   
 
 

 
102  Mötets laglighet och beslutförhet 
 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 
  
103 Val av protokolljusterare 
 
  Till protokolljusterare valdes Gitte Emelius och Mari Tammisaari.  
 
 
104 Godkännande av föredragningslistan 
    
  Föredragningslistan godkändes. 
 
 
105 Besluten från föregående möte och godkännande av protokollet 
   

Besluten från föregående möte och protokollet godkändes med änd-
ringar som Maija Aatelo föreslog. 

 
 
106 Ny verksamhetsstadga  

 
Den nya verksamhetsstadgan är fortfarande under beredning. 
Maija Aatelo och Johanna Aaltonen utarbetar ännu den nya verk-
samhetsstadgan.  
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107  Social- och hälsovårdsnämndens förslag 

 
Ordföranden följer upp vilka ärenden som tas upp på nästa före-
dragningslista och informerar ledamöterna om där finns något som 
man måste reagera på. 

 
 
108 Samarbete med social- och hälsovårdsnämnden 
   

Inga nya ärenden.  
 
 
109 Utnämnande av en representant till färdtjänsternas kundråd 
   

Till den ordinarie representanten valdes Mari Tammisaari och till 
ersättare Gitte Emelius 

 
 
110 Övergång till välfärdsområden 

 
Inga nya ärenden.  
Det konstaterades att samarbetet ska börja utvecklas men man ska 
se över läget närmare övergångsperioden.  

 
 
111  Nylands handikappråd 
   

Inga nya ärenden. 
 
 
112  Kommande möten 
 
  Mån 19.9 kl. 18-20 
  Mån 17.10 kl. 18-20 (obs) 
  Mån 21.11 kl. 18-20 
  Mån 19.12 kl. 18-20 

 
 
 
113 Övriga ärenden 
  Inledningsrunda 

I början av mötet hölls det en kort inledningsrunda där var och en 
fick berätta hur de hade det efter sommaren. 
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Seminarium för närståendevårdare 
Torsdag 22.09.2022 kl. 13-15. Platsen är Borgå föreningscentral 
(auditorium, källarvåning), Mannerheimgatan 20 K, Borgå. 
I början av seminariet kaffeservering kl. 12.30–13.00. 
 
 
 
Återuppringningstjänst i Näse tandklinik 
Tjänsten fungerar inte för döva. Det är onödigt att beställa distans-
tolkning för det är inte säkert att man blir uppringd. 
På plats i tandkliniken är det ingen, tjänsten fungerar bara genom 
att ringa.  
 
 
Taksihelsinki 
Kundbrevet har upplevts som mycket bristfälligt, bl.a. priserna är 

otydliga. 
Taksihelsinkis applikation finns bara på finska och engelska. 
Avbeställningen är avgiftsbelagd och måste göras per telefon. 
Det konstaterades att man genom att ge respons direkt till Taksi-
helsinki och kommunen försöker påverka att missförhållanden/fel 
åtgärdas och att behövliga korrigeringar görs. 
 
 
Nimbus situation 
Sekreterare Ira Kaijolehto sände via e-post ett meddelande till 
stadsarkitekt Markku Partanen och bjöd honom in till handikapprå-
dets möte som hålls på hösten.  
 
 
Organisationer 
Matti Lehesniemi följer upp vilka ändringar som sker bland organi-
sationer och informerar handikapprådet om dem vid behov. 
 
 
Webbsidor för handikapprådet i Borgå 
Uppgifterna på Borgå stads webbplats borde uppdateras. 
Sekreteraren ser till att protokollen läggs på den. 
 
 
Arvodet till arbetsgruppen för tillgänglighet och framkomlighet 
Fortfarande öppet, arvode till handikapprådets sakkunnig 
 
  
Gästerna i kommande möten 

  Servicekoordinatorn för handikappservice i Borgå Mari Karlsson. 
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  Stadsarkitekt Markku Partanen.      
 
114 Mötets avslutande 
   

 
  Ordföranden avslutade mötet kl. 20.01 

 
 
 

Johanna Aaltonen  Ira Kaijolehto 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Protokolljusterare  
 
Gitte Emelius   Mari Tammisaari 
 

   


