KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 3/2020
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:

Keskiviikkona 18.11.2020 klo 14
Kaupungintalo, aula

Läsnä:

Marketta Forsell, puheenjohtaja
Monica Tallberg
Marjatta Sykkö
Riitta Nieminen
Eva Pesonen
Matti Kivinen
Nan Björkskog-Lindborg
Saara Leppäharju, sihteeri

Poissa:
Mirjam Vähäsarja
Tom Norrgård
Matti Soirinsuo

1.

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 14.00.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3.

Kokouksen 2/2020 pöytäkirjan hyväksyminen
Käytiin läpi ja hyväksyttiin pöytäkirja 2/2020.

4.

Kuljetuspalvelutilannekatsaus
- Vammaisneuvoston lausunto 8/2020 lähetettiin sote-valiokunnalle 22.10, sotekokoukseen 27.10. Seuraavaan valiokunnan kokoukseen 11.11. kutsuttiin kuultavaksi
Marketta ja Monica oli läsnä. Tilaisuus oli avartava, ja valiokunta päätti, että
kaupungin tulee selvittää mahdollisuus Vantaan mallin mukaiseen hankintaan sekä
sitä koskevat kustannukset. Lisäksi on seurattava, miten muissa kunnissa
päätöksenteko etenee, osalla kunnista kokoukset tulossa (Kirkkonummi, Karviainen,
Inkoo). Espoon kotisivujen mukaan Kulkukeskus aloittaa toimintansa Espoossa
vuoden alusta.
- Kuljettajien ohjeistus on lähetetty Power Point-muotoisena, ohjeita tulisi tiivistää.
Laaditaan yhdessä vanhusneuvoston kanssa lausunto Kulkukeskukselle ohjeen
selvennystä vaativista kohdista.
- Kauniaisten kuntakohtainen asiakasohje on vielä vaiheessa.

5.

UVA:n etäkokous 21.10.2020, Monica
Monica osallistui UVA:n etäkokoukseen, josta ei ole vielä lähetetty pöytäkirjaa.
Kokouksesta ei erityisiä terveisiä.

6.

Pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen hybridi-yhteiskokous 17.11.2020
Helsingissä
Pk-seudun vammaisneuvostojen yhteisessä kokouksessa 17.11. käytiin lyhyesti läpi
kaupunkien ajankohtaiset asiat. Keskusteliin mm. osallisuudesta, ja siitä, että kaikki
vammaisia koskeva tieto tulisi tulla lausunnolle. Mikko Joronen
Ihmisoikeuskeskuksesta puhui YK:n vammaissopimuksen paikallisesta toteutuksesta
ja osallisuuden merkittävyydestä, jotta vammaisten henkilöiden osallistuminen
päätöksentekoon oikeasti toteutuisi. Seuraavan kokouksen järjestäjää selvitetään,
Kauniainen on todennäköisesti vuorossa vuonna 2021, Mikko Joroiseen tulee olla
tällöin yhteydessä.
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7.

Muut asiat
- UVA:n etäkokous 9.9.2020 klo 17.30-19
Kokous pidettiin etänä 9.9., Marketta osallistui. Aiheena oli mm. henkilökohtainen
budjetti. Neuvostolle asia tuli uutena, että Kauniainenkin oli alunperin suunnitellut
osallistumista projektiin.
- Länsi-Uusimaa, etäkokous 15.9.2020
Kokouksessa kerrottiin hankeen etenemisestä, projektin logistiikkapäällikkö on
siirtynyt toisiin tehtäviin. Seuraavan kokouksen päivämäärä ei ole vielä tiedossa.
- Muina ajankohtaisina asioina: VANE:n kirje osallistamisesta, Åbo Akademin
lähettämä kysely vammaisneuvostoille ja Trafin sääntöjen uudistus, johon on hyvä
ottaa kantaa yhteisesti Länsi-Uudenmaan kuntien kesken; jatketaan aiheesta
keskustelua Espoon vammaisneuvoston pj:n kanssa.
- Granhultin koulua koskeva lausunto on tulossa. 18.12. järjestetään virtuaalinen
työpaja ”Hyvä ikääntyminen Kauniaisissa”, on tullut kutsu.
- Kuntatekniikan terveiset: Instrun väli on hoidettu kuntoon kaupungin toimesta.
Kauniaisissa alkaa virallinen pysäköinninvalvonta 1.1.2021. Ostoskeskukseen tulisi
saada taksipaikka, joka puuttuu.
- Kaikki vammaisia koskevat dokumentit tulee toimittaa vammaisneuvoston tietoon
ja tarvittaessa lausunnolle.

7.

Seuraava kokous
Kokouksen alustava ajankohta keskiviikkona 9.12. klo 14.

8.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Marketta Forsell
puheenjohtaja
jakelu:

Saara Leppäharju
sihteeri

vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet,
vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri,
sosiaali- ja terveysjohtaja, sosiaalipalvelupäällikkö
sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja
yhdyskuntavaliokunnan puheenjohtaja
kaupunginjohtaja

