KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 2/2021
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:

Torstaina 10.3.2021 klo 14
Teams

Läsnä:

Marketta Forsell, puheenjohtaja
Monica Tallberg
Marjatta Sykkö
Eva Pesonen
Riitta Nieminen
Saara Leppäharju, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 14.00.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3.

Kokouksen 1/2021 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 3/2020 pöytäkirja. Käytiin läpi kokouksen 1/2021 pöytäkirjan
asiat, ja sovittiin pöytäkirja hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa.

4.

Kuljetuspalvelutilannekatsaus ja Länsi-Uudenmaan vammaisneuvostojen
kokous 25.2. klo 17-19, Teams
- KH päätti maaliskuun kokouksessaan, että Kauniaisten kaupunki ei hyväksy
Espoon kaupungin kuljetuspalveluiden eri hankintaosioiden sopimuksia eikä liity LUKulkukeskukseen. Toistaiseksi toiminta jatkuu kuten tähän asti. Pj ja vpj. tekivät
KH:lle kannanoton asiasta. KH:n 15.2.2021 kokouksessa olivat kutsuttuina pj
Marketta Forsell ja Espoon logistiikkajohtaja Kari Sirviö ja hänen kutusumana
projektijohtaja Kari Vilppula. Seurataan, miten muut LU:n kunnat toimivat; Lohja ja
Karvainen eivät liity, Kirkkonummella ja Hangossa asia on käsittelyssä ja Raasepori,
Inkoo ja Siuntio ottavat asian uudelleen käsittelyyn.
- Marketta, Monica ja Saara osallistuivat 25.2. Espoon järjestämään LänsiUudenmaan vammaisneuvostojen kokoukseen, jossa keskusteltiin Kulkukeskuksen
ajankohtaisesta tilanteesta ja kartoitettiin eri mahdollisuuksia. Espoo teki aiemmin
kannanoton Kulkukeskuksen toiminnasta, jossa on tullut esille ongelmia.
- Seurataan kilpailutuksen etenemistä. Asiakasohjeluonnos on valmis edelleen
käsiteltäväksi.

5.

Lausunnot:
Pj ja vpj. ovat työstäneet lausuntoja:
- Kotiin annettavien palveluiden myöntämisperusteet (10.2.2021)
- Kauniaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma 2020-2023
(24.2.2021). Huomioita mm. kouluterveydenhuollon vastuualueet, ruotsinkieliset
koulut jäivät huomioitta ja vammaisten lasten vanhempia ei ollut huomioitu
kohderyhmänä.
- Kasavuorentien pysäköintitaskujen lausuntopyyntö (25.2.2021)
- Mäntymäen pysäköintialueen lausuntopyyntö (25.2.2021)
- Granhultin koulun saattoliikennejärjestelyt, katusuunnitelma (23.3.2021)

Poissa:
Mirjam Vähäsarja
Timo Pakarinen
Matti Soirinsuo
Matti Kivinen
Nan Björkskog-Lindborg
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6.

Muut asiat
- Länsi-Uudenmaan sote: Vammaisneuvostojen infotilaisuus 4.3.2021 klo 17.1518.45, Teams
Marketta Forsell, Monica Tallberg ja Marjatta Sykkö osallistuivat kokoukseen.
Aihe: vammaisneuvostojen rooli tulevassa Länsi-Uudenmaan sote-hankkeessa.
Unelmien sote-palvelut -yhteisöön voi liittyä vammaisneuvostojen ryhmään.
Vammaisneuvostojen jäsenille tarkoitettu kysely on avoinna Unelmien sote-palvelut yhteisössä 12.3. asti.
- Kalakauppa Maxin kala/sisääntulo
Liikkeeseen porraskulku. Pj on ollut asiasta yhteydessä kaupunkiin ja
ostoskeskuksen kiinteistövastaavaan koskien rampin asentamista.
- Taksilain uudistaminen
Pj on ollut Trafiin yhteydessä ja keskustellut esille tulleista Espoon asiakkaiden
kokemuksista koskien Kuljetuspalvelun autoja (esim. nostolavan käyttöä). Hän on
myös ollut kirjeitse yhteydessä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkaan.
Tiedustellaan Trafista asiantuntijaa UVA:n kokoukseen.

7.

Seuraava kokous
Kokouksen alustava ajankohta keskiviikkona 12.5. klo 14.

8.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.52.

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

