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Pöytäkirja    
 
Aika: Keskiviikko 22.9.2021 klo 14.15 
Paikka:   Villa Breda (kabinetti Arkkiatri, ruokalan vieressä)  
 
Läsnä: Marketta Forsell, puheenjohtaja Poissa:  Mirjam Vähäsarja 
 Monica Tallberg  Timo Pakarinen 
 Marjatta Sykkö   
 Riitta Nieminen, poistui klo 15.30   
 Petri Lehtinen   
 Petteri Kyllönen   
 Nan Björkskog-Lindborg   
 Saara Leppäharju, sihteeri   
 
 

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 14.15. 

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat ja pidettiin lyhyt esittelykierros. 
 

3. Kokousten 1, 4 ja 5/2021 pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksyttiin pöytäkirjat. 

 
4. Kuljetuspalvelutilannekatsaus  

Pj päivitti kuljetuspalvelutilanteen. Perusturvalautakunta hyväksyi 26.8. 
toimintaohjeet muutamin muutosehdotuksin. Seurataan 
Kirkkonummi/Kauniainen-yhteiskilpailutuksen etenemistä. 
 

5. Villa Anemone / uuden varhaiskasvatusyksikön rakennushanke 
Pyynnöstä neuvosto sai luonnospiirrokset nähtäväksi. Pj ja vara-pj 
kävivät luonnokset läpi 17.9.2021 arkkitehti Iiro Toivosen kanssa ja 
sopivat muutoskohdista hänen kanssaan. 
 
Petteri Kyllönen kertoi, että luonnossuunnitelmia käsitellään 
suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan 23.9. 
kokouksessa. Vammaisneuvosto ohjeisti Petteri Kyllöstä muistuttamaan 
valiokunnan kokouksessa, että vammaisneuvostolle on lähetettävä 
kirjallinen lausuntopyyntö Villa Anemonen rakennushanketta koskevista 
suunnitelmista. 

 
6. Träskmossenin pitkospuut 

Timo Pakarinen on lähettänyt asiasta tiedot kaupungin puutarhurille, 
joka on suunnitellut puuttuvalle osuudelle uuden esteettömän yhteyden. 
Rakennustyöt on aloitettu, ja asia etenee. 

 
7. Vammaisneuvostopäivä 22.–23.11.2021: Pyyntö hyvistä 

käytännöistä / DL 15.10.2021 
Vammaisneuvostopäivät järjestetään 22.-23.11.Teams-yhteydellä.  
Avoin hallinto ja VANE pyytävät tilaisuutta varten vammaisneuvostoilta 
esimerkkejä hyvistä käytännöistä 15.10. mennessä (s-postiosoite 
avoinhallinto@vm.fi). Kirjelmä on lähetetty tiedoksi valiokunnalle; 
päätettiin, että keskustellaan sähköpostitse hyvien käytäntöjen 
koonnista ennen määräpäivää. 
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8. PKS-vammaisneuvostojen yhteiskokous 
Kauniainen järjestää sovitusti 2021 PKS-vammaisneuvostojen 
yhteiskokouksen. Tilaisuus järjestetään mahdollisesti joko Villa 
Bredassa tai koululla. Tilaisuudesta artikkeli KaunisGraniin.  
 

9. Muut asiat 
- Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12. / International Day of 
Persons with Disabilities 
YK:n yleiskokous julisti vuonna 1992 3.12. kansainväliseksi vammaisten 
päiväksi. Keskusteltiin päivän huomioimisesta liputuksella. 

 
- VANE:n kirjelmä koskien vammaisten henkilöiden osallistamista 
Petteri Kyllönen esitti käytäväksi läpi VANE:n lähettämä kirjelmä kunnille 
koskien vammaisten henkilöiden osallistamista kunnalliseen 
päätöksentekoon. 
 
Vammaisneuvosto painottaa, että vammaisneuvostoa on kuultava 
vammaisten henkilöiden edunvalvontaorganisaationa vammaisia 
henkilöitä koskevissa asioissa. 
 
Petteri Kyllönen esitti, että kaupunkistrategiaan on hyvä saada 
jonkinlainen kirjaus asiasta. Kirjaus toteuttaisi uuden 
kaupunginvaltuuston 20.9. julkilausumaa tahtotilaa siitä, että 
Kauniaisten kaupunki huomioi yhdenvartaisuuden ja syrjimättömyyden 
kaikessa toiminnassaan. 
 
- Vammaisneuvoston poliittisen ohjelman päivitysprojektin 
suunnittelu ja aikataulutus käsitellään seuraavassa kokouksessa 
 

10. Seuraava kokous 
Seuraava kokous Villa Bredassa keskiviikkona 20.10. klo 14. 

 
11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55. 
 

 
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 

 


