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Vammaisneuvoston kokous 

Aika Torstai 16.3.2023 klo 18-20 

Paikka 
  

Porvoon kansalaisopisto, Mannerheiminkatu 15 tai oman valinnan 
mukaan vaihtoehtoisesti Teams.  

Läsnä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poissa 

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

 
26 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.  
 

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

 
28 Porvoon kaupungin kansalaisopisto, esittely ja keskustelua. 

Kansalaisopiston apulaisrehtori Maria Malin kertoi toiminnasta, sen 
johtavista periaatteista, opiskelijatilastoista, kurssipaikoista ja 
ilmoittautumismenettelystä. Kansalaisopiston kursseille ovat kaikki 
tervetulleita. Opistolla on myös opistolaiskunta opiskelijoiden 
edunvalvontaa varten.  
 
Keskustelussa nousi keskiöön ilmoittautumismenettely ja erittäin 
nopeasti täyttyvät suositut kurssit. Toivottiin, että erityisen 
suosittuja kursseja lisättäisiin, jolloin useammalla olisi mahdollisuus 
osallistua.  
 
Kiitettiin kansalaisopisto EU vammaiskorttiasian huomioimisesta. 
Tämä mahdollistaa avustajan osallistumisen maksutta. Maria Malin 
lupasi vielä selvittää, että koskeeko sama menettelytapa 
esimerkiksi viittomakielen tulkkeja. Viittomakielentulkkeja 
(erityisesti ruotsiksi) on myös huonosti saatavilla, jolloin on 
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todennäköistä, ettei henkilö pysty joka kerta osallistumaan 
ilmoitetulle kurssille. Näissä tilanteissa voisi olla jonkinlainen 
taloudellinen kompensaatio kurssimaksussa. Maria Malin lupasi 
selvittää myös tätä asiaa.  
 
Vammaisneuvostossa on paljon osaamista, jota voisi hyödyntää 
myös kansalaisopiston eri asioissa. Nostettiin esille esimerkiksi 
tilojen äänentoisto ja induktiosilmukka-asiat. Sovittiin yhteistyön 
jatkuvan.  

 
29 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Ongley ja Antti Sinisaari.  
 

30 Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista.  

 
31 Edellisen kokouksen päätökset  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen päätökset. 
 

32 Kaupungin eri lautakunnat / ajankohtaisia asioita 
o Elinvoimalautakunta: työllisyyspalveluiden järjestäytyminen. 

Seurataan tilannetta.  
 

o Kaupunkikehityslautakunta: Listalla tulevat katupäällystykset. 
Mm. Taidetehtaan ympäristö on ollut haasteellinen ja on nyt 
saamassa uuden päällysteen. Työmaiden aikana kadunylitykset 
menevät helposti mahdottomiksi. Sovittiin, että sihteeri lähettää 
vammaisneuvolta terveiset siitä, että asfaltoinnista huolimatta 
kadunylitykset olisivat mahdollisia ja ennen kaikkea turvallisia.  

 
o Kasvun ja oppimisen lautakunta: Ei erillisiä huomioita. 

 
33 Terveiset Uudenmaan vammaisneuvostosta 

Ei kokoontunut.  
 

34 Terveiset hyvinvointialueen vammaisneuvostosta  
Nimetty edustajat lautakuntiin ja tehty lausuntoja. Lausuntopyyntöjä 
on erityisen paljon. Kelalla on ollut vaikeuksia löytää ruotsinkielistä 
viittomakielen tulkkia Håkan Westerholmille. 

 
35 Terveiset kuljetuspalvelun asiakasraadista 

Seuraava kokous on 21.3.2023.  
 

36 Toimintakertomus 2022 
Käytiin läpi toimintakertomusluonnosta kohta kohdalta. 
Kokouksessa tehtiin tiettyjä tarkennuksia ja sovittiin, että sihteeri 
lähettää viimeisen version jäsenille ja varajäsenille. Tähän voi 
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tehdä vielä korjausehdotuksia. Toimintakertomus sovittiin 
hyväksyttävän sähköpostitse.   
  

37 Toimintasuunnitelma 2023 
Ei ehditty käsitellä kokouksessa. Sovittiin, että sihteeri lähettää 
viimeisen version jäsenille ja varajäsenille. Tähän voi tehdä vielä 
korjausehdotuksia. Toimintasuunnitelma sovittiin hyväksyttävän 
sähköpostitse.   
 

38 Esteettömyys ja eduskuntavaalit 
Petra esitteli lyhyesti huomiot vaalien esteettömyydestä ja että 
asioita halutaan sen suhteen tehdä paremmin. Asia nousi esille 
vammaisneuvoston helmikuun kokouksessa.  
 
Porvoon kaupungilla on 4kpl pyörätuolilla liikkuville soveltuvia 
äänestyskoppeja (matalampi pöytä ja matalammat verhot). 
Äänestysbussi on esteetön. Varsinaisena äänestyspäivänä 
esteettömät äänestyskopit ovat: Kvarnbackens skolassa, Hamarin 
koulussa, Linnajoen koulussa ja Kantele-talossa. Äänestysalue 
ratkaisee missä voi äänestyspäivänä äänestää. Vaalitoimikunnille 
korostetaan koulutuksissa tätä esteettömän äänestämisen 
ennakointia ja siihen valmistautumista etukäteen.  

• https://www.porvoo.fi/asiointi-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-
vaikuta/vaalit/eduskuntavaalit-2023/  

• https://www.porvoo.fi/uutiset/eduskuntavaalit-porvoossa-
ilmoittaudu-kotiaanestykseen-viimeistaan-21-3-ennen-klo-
16/  (esteettömyysasiaa korostettu mediatiedotteessa) 

 
Sihteeri on keskustellut esteettömyyskatselmuksien toteuttamisesta 
hallintojohtajan kanssa ja suhtautuminen on myönteinen. 
Mielellään vammaisneuvoston osaamista ja apua hyödynnetään, ja 
siitä myös maksetaan korvaus. Sovitaan vielä erikseen 
esteettömyyskatselmusten ja esteettömien äänestyskoppien osalta 
hyvä etenemistapa.  
 

39 Muut asiat 
o Henkilökohtaisen avun päiviä suunnitellaan (Kynnys, Heta-liitto) 
 
o Kutsu vammaisneuvostolle 10.5. klo 15.30-16.45 webinaariin: 

sote rakenteet uudistuvat – miten käy liikkujan? Tämä lähetetty 
sähköpostitse jäsenille ja varajäsenille 13.3.2023 

 
o Joukkoliikenneuudistus Porvoossa. Liikenneinsinööri Matias 

Leinonen on pyytänyt päästä keskustelemaan suunnitelman 
nykyisestä vaiheesta ja muista ajankohtaisista asioista siihen 
liittyen. Tämä yhdistetään seuraavaan kokoukseen, 20.4. 

 

https://www.porvoo.fi/asiointi-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/vaalit/eduskuntavaalit-2023/
https://www.porvoo.fi/asiointi-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/vaalit/eduskuntavaalit-2023/
https://www.porvoo.fi/uutiset/eduskuntavaalit-porvoossa-ilmoittaudu-kotiaanestykseen-viimeistaan-21-3-ennen-klo-16/
https://www.porvoo.fi/uutiset/eduskuntavaalit-porvoossa-ilmoittaudu-kotiaanestykseen-viimeistaan-21-3-ennen-klo-16/
https://www.porvoo.fi/uutiset/eduskuntavaalit-porvoossa-ilmoittaudu-kotiaanestykseen-viimeistaan-21-3-ennen-klo-16/
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o Kokouspalkkioiden maksatus 2023: 31.3., 30.6., 29.9., 30.11. 
 

o Vierailijatoiveita: Toimitilajohtaja, Kaupunkikehitysjohtaja 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

o vammaisneuvoston kevään kokouspäivät, muutokset, paikka ja 
vierailijat 
– 20.4.2023 klo 17-20, kaupungintalo kaupunginhallituksen 

huone. Teemat: hallintosääntö (Roope Lenkkeri) ja 
Joukkoliikenneuudistus Porvoossa (Matias Leinonen). 
Kokous on läsnäolokokous, ei Teams-vaihtoehtoa.  

– 1.6.2023 klo 18-20, sijainti tarkentuu 
 

40 Kokouksen päättäminen   
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.08. 

 
 
 
 

Johanna Aaltonen  Petra Bärlund-Hämäläinen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Leena Ongley  Antti Sinisaari 

 


