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Pöytäkirja    
 
Aika: Keskiviikko 31.8.2021 klo 14 
Paikka:   Teams 
 
  
      
Läsnä:     Marketta Forsell, puheenjohtaja 
   Monica Tallberg 
   Marjatta Sykkö 
   Mikael Bergman 
  Riitta Nieminen 
  Matti Kivinen 
  Nan Björkskog-Lindborg 
  Saara Leppäharju, sihteeri 
   

  Poissa: Mirjam Vähäsarja 
                      Matti Soirinsuo 
                    Timo Pakarinen 
         Eva Pesonen          
   
          
   
      

1.  Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin klo 14.00. 
 
2.  Läsnäolijoiden toteaminen 
 Todettiin läsnäolijat. 
 
3.  Kokousten 2 ja 3/2021 pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirjat. Sovittiin, että hyväksytään seuraavassa kokouksessa pienin 
muutoksin kokouksen 1/2021 pöytäkirja ja 4/2021 pöytäkirja. 
  

4.   Kuljetuspalvelutilannekatsaus  
Kauniainen on mukana yhteiskilpailutuksessa Kirkkonummen kanssa, kilpailutus 
avattu 30.7., tarjousaika päättyy 31.8. Keskusteltiin toimintaohjeiden tilanteesta 
Kirkkonummella ja Kauniaisissa. Seurataan ja tiedustellaan kuljetusprojektin 
etenemistä. 
 

5.  Vammaisneuvoston jäsenet ja edustajat kaudelle 2021-2023 
Pj on laatinut luonnosehdotuksen vammaisneuvoston jäsenistä kaudelle 2021-23. 
Ehdotus käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi kh:lle 6.9. pidettävässä kokouksessa. 

 
6.  Muut asiat 

- Villa Anemone / uuden varhaiskasvatusyksikön rakennushanke 
Villa Anemonen tiloihin ollaan kunnostamassa uutta varhaiskasvatusyksikköä, jossa 
tarjotaan lisäksi vuorohoitoa suomeksi ja ruotsiksi vuorokauden ympäri. Hanke 
käynnistyy arviolta syksyllä 2022. Kh on hyväksynyt hankesuunnitelman, josta 
vammaisneuvosto on pyytänyt lisätietoja yhdyskuntatoimen johtajalta.  
 
- VANE:n kirjelmä koskien osallistamista 
VANE on lähettänyt aiemmin kirjeen kunnille vammaisten henkilöiden 
osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon. Kirje toimitetaan kaikille valiokuntien 
jäsenille tiedoksi. 

  
- Kauniaisten kulttuuriohjelma ja liikuntapaikkasuunnitelma 
Kyseisistä suunnitelmista ei ole pyydetty vammaisneuvostolta virallisia lausuntoja. 
Perehdymme suunnitelmiin ja laadimme tarvittaessa kannanoton ko. valiokuntiin.   
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- Träskmossenin pitkospuut 
Träskmossenin pitkospuista on tullut reklamaatioita; pitkospuut ovat liian kapeat 
esim. pyörätuolilla tai lastenrattailla liikkumiseen. Timo Pakarinen välittää tiedon 
kaupungin puutarhurille tilanteen korjaamiseen. 
 
- Tietosuojavaltuutetun vastine / Kulkukeskus 
Tietosuojavaltuutetun toimistolta on saapunut vastine 2.10.2020 vammaisneuvoston 
lähettämään kirjelmään koskien Kulkukeskuksen tarjouspyynnön henkilötietojen 
käsittely- ja tietojen säilytysprosessia. Perehdymme vastineessa erikseen mainittuun 
THL:n ohjeistukseen. 
 

7.  Seuraava kokous 
 Palataan seuraavan kokouksen ajankohtaan, kun uusi vammaisneuvosto on valittu. 
 
8.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.39. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 

Marketta Forsell  Saara Leppäharju 
  puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
jakelu:  vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet, 

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


