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Handikapprådets möte 

Tid Torsdag 16.2.2023 kl 18-20 

Plats Borgå stads ungdomslokal Zentra, Mannerheimgatan 20 och 
Teams 

Närvarande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borta 

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

 
 

13 Mötet öppnas 
Ordförande öppnade mötet kl. 18.  
 

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

 
15 Borgå stads ungdomstjänster, presentation och diskussion 

Ahti Herttua och Arvo Koskinen presenterade stadens mångsidiga 
ungdomsverksamhet. Målgruppen är från 3 klassister till 28 åringar. 
Nästan alla aktiviteter är gratis. Besökare på ungdomsgården 
måste ha ett ungdomskort, vilket är avgiftsfritt. Ungdomsarbetarna 
har goda yrkesskole- och/eller yrkeshögskoleexamina. Personalen 
har goda förutsättningar för att möta olikheter och även mångkultur.  

Arbetsformerna omfattar ungdomsgårdsverksamhet (3 st), 
skolsamarbete (besök, skapa gruppsammanhållning, evenemang, 
utbildning), lovverksamhet, samarbete med föreningar, målinriktat 
ungdomsarbete och uppsökande ungdomsarbete. Ett gemensamt 
spelläger planeras med de Dövas förbund. 
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I alla aktiviteter förutses så mycket som möjligt och personalen 
upplever att de får utbildning för olika utmaningar. Eventuell 
mobbning åtgärdas omgående. 

16 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Kirsti Nuotio och Matti Lehesniemi.  

 
17 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes.  
 

18 Beslut från föregående möte 
Besluten godkändes. 

 
19 Stadens olika nämnder/ aktuella ärenden  

o Livskraftsnämnden: Verksamheten börjar komma i gång. 
Sektorns budget, bindande mål och indikatorer lyfter fram de 
stora grupperna. Inga separata omnämnanden för 
specialgrupper.  

o Stadsutvecklingsnämnden: Inget särskilt att notera. 
o Nämnden för växande och lärande: Inget särskilt att notera 
 

20 Nylands handikappråd 
Har inte sammankallats.  

 
21 Hälsningar från välfärdsområdets handikappråd  

Välfärdsområdets handikappråd har organiserat sig. Valen var 
enhälliga. Pauli Ritola valdes till ordförande och Tuula Räikkönen 
samt Maija Aatelo till vice ordföranden. Välfärdsområdets 
handikappråd hade ombetts ge utlåtande i åtta olika frågor. 
Handikapprådet fick tilläggstid till 13.2.  

 
Endast en distanstolk ordnades för Håkan för en del av mötet. 
Mötet blev långt så på grund av bristen på tolk kunde Håkan inte 
närvara vid hela mötet.  
 

22 Hälsningar från färdtjänsternas kundgrupp 
Nästa möte är den 22.2.2023. Rådet borde organisera sig då.  

 
23 Hälsningar från olika arbetsgrupper var handikapprådet har utsatt 

medlem 
o Borgå trafiksäkerhetsarbetsgrupp/   Kirsti sa att hon har varit 

involverad i plogningsfrågor (övergångsställen och fri tillgång till 
knapparna på övergångsställena). Nästa sammanträde 9.5. 

 
24 Övriga ärenden 

o Tillgänglighet i riksdagsvalet 2023 
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I diskussionen väcktes oron över tillgängligheten till de olika 
förhandsröstningsställena samt vallokalerna på själva valdagen. 
Det borde ägnas mer uppmärksamhet för de rullstolsburna och 
de som arbetar med tolk (2-sitsiga bord) samt själva placering 
av gardiner. På själva valdagen borde även vallokalerna vara 
tillgängliga med rullstol.  
 
Man kom överens om att Petra skulle ha direkt kontakt med 
stadens jurist Johanna Päivärinta. Johanna är ansvarig för 
valfrågor. 
 

o tolkärende 
Förvaltningsdirektören har gett svar på utmaningen om att få en 
tolk till mötet. Om det inte går att få tag på en FPA-tolk ska 
staden ersätta tolktjänsten. Håkan är i kontakt med 
handikapprådets sekreterare om det behövs beställas tolk från 
ett företag. Fakturan riktas till staden.  
 

o taxiresor 
Förvaltningsdirektören har gett precisering gällande taxiresor 
(färdtjänst för rekreation). Ett möte i handikapprådet anses inte 
vara rekreation så ersättningen måste utföras på en annan 
grund. Resekostnader betalas av staden, vilket undantagsvis 
innebär ersättning för taxiresan. Förvaltningsstadgan gäller 
således i tillämpliga delar. I praktiken betalar medlemmen först 
för resan själv och skickar så snabbt som möjligt efter mötet, till 
exempel bilder av kvitton, till sekreteraren. Sekreteraren skickar 
dessa till HPK OY i samband med mötesersättning och 
resefaktura. 
 

o epostlista för Borgå stads aktuella infon 
Det konstaterades att det har varit bra att gå med på listan.  
 

o meddelande till stadens olika sektorer, 26.1.2023 
Petra har skickat mejl till sektordirektörerna där det lyfts fram 
rådens proaktiva verksamhetssätt. Dessutom har det 
informerats om hur kontaktering skall göras så smidigt som 
möjligt. En nyhet om samma ämne förbereds för stadens 
interna Intra-kanal. 
 

o verksamhetsberättelse 2022 
Man kom överens om att Petra skulle ta fram ett utkast till 
verksamhetsberättelsen för 2022. Utkastet följer äldrerådets 
botten. Målet är att ha en så smidig och lätt praxis som möjligt. 
Detta är ett årligen uppkommande arbete. 
 

o verksamhetsplan 2023 och budget 
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Handikapprådets budget för praktiska ärenden är 2000 e. 
Utanför detta är en gång per verksamhetsperiod en utbildning 
för uppgiften i rådet, mötesavgifter och resekostnader. 
 
En verksamhetsplan bör göras där budgeten beaktas. Petra gör 
ett utkast. Utkastet följer äldrerådets botten. Målet är att ha en 
så smidig och lätt praxis som möjligt. Detta är ett årligen 
uppkommande arbete. 
 

o verksamhetsstadga 
Verksamhetsstadgan bör uppdateras. Den mest angelägna 
uppgiften är att se över praxisen hur medlemmar väljs och 
rådets verksamhetsperiod. Roope Lenkkeri har bjudits in till 
aprilmötet, då det nya utkastet väntas vara klart. Målet är att i 
maj föra verksamhetsstadgan, verksamhetsberättelsen och 
verksamhetsplanen till stadsstyrelsen. 

 
o handikapprådets mötesdagar under våren, ändringar, plats och 

gäster 
– 16.3.2023 kl. 18-20, Medborgarinstitutet Kombi, 

Mannerheimgatan 15 
– 20.4.2023 kl. 18-20, fastställs senare. Roope Lenkkeri har 

inbjudits. 
– 1.6.2023 kl.18-20, fastställs senare 
 

25 Möter avslutas 
Ordförande avslutade mötet kl. 20.  

 
 
 
 

Johanna Aaltonen  Petra Bärlund-Hämäläinen 
ordförande   sekreterare 

 

Protokolljusterare 

 

Kirsti Nuotio   Matti Lehesniemi 

 

 


