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Vammaisneuvoston kokous 

Aika Torstai 19.1.2023 klo 18-20 

Paikka 
  

Porvoon kaupungin pääkirjasto, Papinkatu 20 tai oman valinnan 
mukaan vaihtoehtoisesti Teams.  

Läsnä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poissa 

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

 
 

1 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.  
 

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

 
3 Vammaisten työllistyminen yhdenvertaisesti Porvoossa. 

Vammaisten ja kehitysvammaisten työllistyminen kunnassa 
palkkatyöhön. Vieraina Porvoon kaupungin henkilöstöjohtaja Anu 
Kalliosaari ja hankepäällikkö Anne Wetterstrand.  
 
Anu Kalliosaari esitteli miten Porvoon kaupunki tällä hetkellä toimii 
työnantajana palkkausasioissa. Tasapuoliseen, yhdenvertaiseen ja 
monimuotoiseen palkkaukseen pyritään. Keskustelussa 
yhdenvertaisuuslupaukset, - lauseet, esteettömyys sekä 
saavutettavuus ja viestintä nousivat keskiöön. Henkilöstön 
kouluttaminen ja asenteisiin vaikuttaminen on mahdollista esim 
kokemusasiantuntijoiden avulla. Vammaisneuvosto toimii 
mielellään asiassa yhteistyössä, ja vammaisneuvostossa on kaksi 
virallista kokemusasiantuntijaa.  
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Anne Wetterstrand kertoi työllisyyspalveluiden uudelleen 
organisoimisesta osana kaupungin palveluita. Kuntakokeilu on 
hyvä työkalu työllistämiseen. Neuvotteluja käydään nyt moneen 
suuntaan siitä, miten työllistämisalue jatkossa muodostetaan.  
 
Porvoon työllisyyspalveluista vieraillaan säännöllisesti Porvoon 
kaupungin eri yksiköissä kertomassa mahdollisuuksista. 
Kaupungissa onkin monta tukityöllistettyä työssä, mutta vammaiset 
ja kehitysvammaiset eivät ole vielä tässä laajasti mukana. Kun 
työllisyyskenttä saa selkeämmät suuntaviivat on aiheellista 
päivittää työllisyysohjelma nykyaikaan ja nostaa vaikuttavia 
toimenpiteitä suunnitelmalliseen monipuoliseen ja monimuotoiseen 
työllistämiseen. Anne Wetterstrand kertoi myös tiistai 
aamukahveista, joihin voisi kutsua vammaisneuvostosta edustajan 
vieraaksi.  
 
Keskusteluissa nousi keskiöön hyvät kokemukset 
kehitysvammaisten ja vammaisten työllistämisestä, 
osatyökykyisten työllistämisestä, järjestöyhteistyö sekä 
kokemusasiantuntijoiden laajempi hyödyntäminen. Hyvillä 
esimerkeillä on merkitystä myös asenteisiin.  

 
4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Aatelo ja Jorma Kiljunen.  
 

5 Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista.  

 
6 Edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirjan hyväksyminen. 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen päätökset ja pöytäkirja. 
 

Todettiin myös, että jatkossa kyseinen pykäläkohta muutetaan 
muotoon ”Edellisen kokouksen päätökset”, koska pöytäkirjan 
hyväksyy pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja saadaan täten myös 
nopeammin julkiseksi kaupungin verkkosivuille. 

 
7 Lautakunnat, työnjaosta sopiminen 

Sovittiin, että seuraavat henkilöt seuraavat seuraavien lautakuntien 
esityslistoja ja viestivät niiden sisällöstä sekä ottavat tärkeitä asioita 
esille tulevissa vammaisneuvoston kokouksissa.  
 
Elinvoimalautakunta: Matti Lehesniemi ja Hilkka Reinivuo 
Kaupunkikehityslautakunta: Mari Tamminen, Antti Sinisaari ja 
Jorma Kiljunen 
Kasvun ja oppimisen lautakunta: Johanna Aaltonen 
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Ei vielä nimetä erikseen ketään seuraamaan Lupa- ja 
valvontalautakuntaa, vaan katsotaan ensin minkälaisista asioista 
päättävät.  
 

8 Uudenmaan vammaisneuvosto 
Ei uusia asioita. Kyseinen neuvosto ei tällä hetkellä toimi 
aktiivisesti. 
 

9 Terveiset hyvinvointialueen vammaisneuvostosta / Aatelo, 
Westerholm 
Vielä ei ole terveisiä kertoa, koska alueen vammaisneuvosto ei ole 
järjestäytynyt, kokouksia ei ole ollut eikä aikataulusta ole 
tarkempaa tietoa. 

 
10 Terveiset kuljetuspalvelun asiakasraadista 

Vuoden ensimmäinen kokoontuminen on 25.1.2023, 
koollekutsujana Maritta Koskinen. Evästettiin Maria kysymään, 
onko asiakasohje valmis ja milloin vammaisneuvosto ja 
asiakasraati saavat lausuntopyynnön? 

 
11 Muut asiat 

o varsinaisen jäsenen poissaolo / ilmoituskäytäntö 
Jos varsinainen jäsen on estynyt ilmoittaa hän siitä sihteerille, 
joka kutsuu varajäsenen paikalle. 

 
o pöytäkirjan näkyminen Porvoon kaupungin verkkosivuilla 

Käsiteltiin kohdassa 6. Pöytäkirja on hyväksytty, kun 
puheenjohtaja ja molemmat pöytäkirjantarkastajat ovat 
kuitanneet sen sihteerille sähköpostitse. Tällöin voidaan myös 
käynnistää käännöstyö ruotsiksi tai tilata sellainen ja lisätä 
pöytäkirja verkkosivuille.  
 

o mahdollisuus liittyä Porvoon kaupungin tiedotteiden 
jakelulistalle  
Petra lähettää erillisen viestin jäsenille ja varajäsenille. Ne, 
jotka eivät halua liittyä postituslistalle, tulee siitä ilmoittaa 
sihteerille viimeistään 25.1.2023. Tämän jälkeen sihteeri 
lähettää lisäyspyynnön viestintäyksikköön. Kaupungin tiedotteet 
ovat myös luettavissa kaupungin verkkosivun etusivulla: 
www.porvoo.fi (Kaupunki tiedottaa)  
 

o tiedoksi, että Uimahallin allaslämpötilat palautettu ennalleen:  
https://www.porvoo.fi/uutiset/uimahallin-allaslampotilat-
palautetaan-ennalleen/ 
 

o uimahallista nousi keskusteluissa esille koettuja turvallisuus- ja 
esteettömyystekijöitä. Petra lähettää nämä asiat suoraan 

http://www.porvoo.fi/
https://www.porvoo.fi/uutiset/uimahallin-allaslampotilat-palautetaan-ennalleen/
https://www.porvoo.fi/uutiset/uimahallin-allaslampotilat-palautetaan-ennalleen/
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liikuntapalveluille (portaiden puuttuvat kontrastiraidat, esteetön 
kulku varmistettava. Jos vain osa uimahallista on käytössä, 
pitää sen olla uusi puoli. Vanha ei ole esteetön mm. 
kierreportaiden ja puuttuvien esteettömien pukeutumis- ja 
pesutilojen vuoksi.)  

 
o Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva 

helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla löydät 
merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja 
osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja 
yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, 
sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa. 
https://www.lahella.fi/  
 

o verokortit vuoden 2023 osalta voi toimittaa sähköpostilla: 
camilla.nordstrom@porvoo.fi tai etukäteen sovittuna 
ajankohtana suoraan Petralle kaupungintalolle.  

 
o vammaisneuvoston kevään kokouspäivät, muutokset, paikka ja 

vierailijat 
– 16.2.2023 klo 18-20, sijainti tarkentuu. Jatketaan 

työllisyysteemalla. 
– 16.3.2023 klo 18-20, sijainti tarkentuu 
– 20.4.2023 klo 18-20, Omenamäki juhlasali 
– 1.6.2023 klo 18-20, Omenamäki juhlasali 
 

12 Kokouksen päättäminen   
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20. 

 
 
 
 

Johanna Aaltonen  Petra Bärlund-Hämäläinen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Maija Aatelo   Jorma Kiljunen 

 

https://www.lahella.fi/
mailto:camilla.nordstrom@porvoo.fi

