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Vammaisneuvoston kokous 

Aika Torstai 16.2.2023 klo 18-20 

Paikka 
  

Porvoon kaupungin nuorisotila Zentra, Mannerheiminkatu 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 
Leena Ongley 
Hilkka Reinivuo, varajäsen 
Seija Koponen, varajäsen 
Petra Bärlund-Hämäläinen, sihteeri 
 
 
 
- 

 
 

13 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.  
 

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

 
15 Porvoon kaupungin nuorisopalvelut, esittely ja keskustelua. 

Ahti Herttua ja Arvo Koskinen esitteli kaupungin tuottamaa 
monipuolista nuorisolle suunnattua toimintaa. Kohderyhmä on 3-
luokkalaisista 28-vuotiaisiin. Lähes kaikki toiminta on maksutonta. 
Nuorisotilalla kävijöillä tulee olla nuorisokortti, joka ei myös maksa 
mitään. Nuorisotyöntekijöillä on hyvät ammattikoulu- ja/tai 
ammattikorkeakoulututkinnot. Henkilöstöllä on hyvät valmiudet 
kohdata erilaisuutta ja myös monikulttuurisuutta. 

 
Työmuotoina on nuorisotilatoiminta (3 kpl), kouluyhteistyö (vierailut, 
ryhmäytyminen, tapahtumat, valistus), loma-ajan toiminta, 
yhdistysyhteistyö, kohdennettu nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö. 
Kuurojen liiton kanssa on suunnitteilla yhteinen pelileiri.  
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Kaikessa toiminnassa ennakoidaan mahdollisimman paljon ja hyvin 
henkilökunta kokee saavansa koulutusta eri haasteisiin. 
Mahdollisiin kiusaamisiin puututaan ripeästi.  

 
16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Nuotio ja Matti Lehesniemi.  
 

17 Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista.  

 
18 Edellisen kokouksen päätökset  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen päätökset. 
 

19 Kaupungin eri lautakunnat / ajankohtaisia asioita 
o Elinvoimalautakunta: Toiminta on käynnistymässä. Toimialan 

talousarvio, sitovat tavoitteet ja mittarit tuovat esille isot ryhmät. 
Erityisryhmien osalta ei erillisiä mainintoja.  

o Kaupunkikehityslautakunta: Ei erillisiä huomioita. 
o Kasvun ja oppimisen lautakunta: Ei erillisiä huomioita. 

 
20 Terveiset Uudenmaan vammaisneuvosto 

Ei kokoontunut.  
 

21 Terveiset hyvinvointialueen vammaisneuvostosta  
Alueen vammaisneuvosto on järjestäytynyt. Valinnat olivat 
yksimielisiä. Puheenjohtajaksi valittiin Pauli Ritola ja 
varapuheenjohtajiksi Tuula Räikkönen ja Maija Aatelo. 
Hyvinvointialueen vammaisneuvostolta oli pyydetty lausuntoja 
kahdeksaan eri asiaan. Lausuntojen jättämiseksi saatiin lisäaikaa 
13.2. asti. 
 
Håkanille järjestyi ainoastaan yksi etätulkki osaksi kokousta. 
Kokous oli pitkä, joten tulkin puuttumisen vuoksi Håkan ei voinut 
osallistua koko kokoukseen.  

 
22 Terveiset kuljetuspalvelun asiakasraadista 

Seuraava kokous on 22.2.2023 jolloin pitäisi raadin järjestäytyä. 
 

23 Terveiset eri työryhmistä, missä vammaisneuvoston edustus 
o Porvoon liikenneturvallisuusryhmä / Kirsti kertoi, että on 

vaikuttanut aurausasioihin (suojatiet ja esteetön pääsy 
suojatievalojen napeille). Seuraava kokous 9.5.    

 
24 Muut asiat 

o esteettömyys eduskuntavaaleissa 2023 
Keskusteluun nousi huoli ennakkoäänestyspaikkojen ja 
varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikkojen 
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esteettömyydestä. Äänestämisen osalta tulisi paremmin 
huomioida pyörätuolilla liikkuvat sekä tulkin kanssa asioivat (2-
paikkaiset pöydät) sekä verhojen sijoittelu. Varsinaisena 
äänestyspäivänä tulisi äänestyspaikoille päästä myös 
pyörätuolilla.  
 
Sovittiin, että Petra on suoraan yhteydessä kaupungin 
lakimieheen, Johanna Päivärintaan tämän asian tiimoilta. 
Johannalla on vaaliasiat vastuullaan.  
 

o tulkkiasia 
Hallintojohtajalta saatu tulkin saamisen haasteeseen vastaus. 
Jos Kela-tulkkia ei saada, kaupungin on korvattava 
tulkkauspalvelu. Håkan on yhteydessä vammaisneuvoston 
sihteeriin, jos tarvitaan tilata yrityksestä tulkki. Lasku osoitetaan 
kaupungille.  
 

o taksimatkat 
Hallintojohtajalta saatu taksimatkoihin tarkennus 
(kuljetuspalveluna myönnetyt virkistysmatkat). 
Vammaisneuvoston kokous ei katsota virkistykseksi vaan 
korvaaminen pitää suorittaa muulla perusteella. Kaupunki 
maksaa matkakulut, jotka poikkeuksellisesti tarkoittavat 
taksikyydin korvaamista. Hallintosääntöä sovelletaan soveltuvin 
osin tässä kohtaa. Käytännössä jäsen maksaa ensin itse 
matkan ja lähettää mahdollisimman nopeasti kokouksen jälkeen 
esim. kuvat kuiteista sihteerille. Sihteeri lähettää nämä 
kokouskorvaus- ja matkalaskun yhteydessä HPK OY:lle.  
 

o Porvoon tiedotteiden jakelulista  
Todettiin, että liittyminen listalle on ollut hyvä asia.  
 

o viesti kaupungin eri toimialoille, 26.1.2023 
Petra on lähettänyt toimialajohtajille postia missä korostettu 
neuvostojen proaktiivista toimintamallia. Lisäksi informoitu 
miten yhteydenotto on mahdollisimman sujuvaa. Samasta 
aiheesta on tekeillä uutinen kaupungin sisäiseen Intra-
kanavaan.  
 

o toimintakertomus 2022 
Sovittiin, että Petra tekee vuoden 2022 osalta luonnoksen 
toimintakertomukseksi. Pohjaksi tehdään samankaltainen, kun 
vanhusneuvostolle on tehty. Tavoite on saada mahdollisimman 
sujuva ja kevyt käytäntö. Kyseessä on vuosittain toistuvaa 
tekemistä.  
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o toimintasuunnitelma 2023 ja budjetti    
Vammaisneuvoston budjetti käytännön asioihin on 2000 e. 
Tämän ulkopuolella on kerran toimikaudessa toteutuva 
neuvostojen koulutus, kokouspalkkiot ja matkalaskut.  
 
Toimintasuunnitelma tulisi tehdä budjetti huomioiden. Petra 
tekee luonnoksen. Pohjaksi samankaltainen, kun 
vanhusneuvostolle on tehty. Tavoite on saada mahdollisimman 
sujuva ja kevyt käytäntö. Kyseessä on vuosittain toistuvaa 
tekemistä. 
 

o toimintasääntö       
Toimintasääntöä tulisi uudistaa. Kiireisimpänä on tarkistaa 
jäsenten valintakäytäntö ja neuvoston toimintakausi. Roope 
Lenkkeri on kutsuttu huhtikuun kokoukseen, jolloin uusi luonnos 
on tarkoitus olla valmis. Tavoitetila on viedä toukokuussa 
kaupunginhallitukselle toimintasääntö, toimintakertomus ja 
toimintasuunnitelma.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

o vammaisneuvoston kevään kokouspäivät, muutokset, paikka ja 
vierailijat 
– 16.3.2023 klo 18-20, Kansalaisopisto Kombi, 

Mannerheiminkatu 15.  
– 20.4.2023 klo 18-20, sijainti tarkentuu. Roope Lenkkeri 

kutsuttu. 
– 1.6.2023 klo 18-20, sijainti tarkentuu 
 

25 Kokouksen päättäminen   
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20. 

 
 
 
 

Johanna Aaltonen  Petra Bärlund-Hämäläinen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kirsti Nuotio   Matti Lehesniemi 

 


