KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 8/2021
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Keskiviikko 20.10.2021 klo 14
Villa Breda (kabinetti Arkkiatri, ruokalan vieressä)
Marketta Forsell, puheenjohtaja
Monica Tallberg
Marjatta Sykkö
Riitta Nieminen
Petri Lehtinen
Petteri Kyllönen
Katja Tiainen (varajäsen)
Saara Leppäharju, sihteeri

Poissa:

Mirjam Vähäsarja
Timo Pakarinen
Nan Björkskog-Lindborg

1.

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 14.01.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3.

Kokousten 6 ja 7/2021 pöytäkirjojen hyväksyminen
Pöytäkirjojen numerointi tarkastettiin: järjestäytymispöytäkirja 6/2021 ja
edellinen kokous 7/2021. Petteri Kyllönen esitti muutosehdotukset
pöytäkirjan 7/2021 kohtiin 5 ja 9, jotka korjataan. Päätettiin, että
pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

4.

Kuljetuspalvelutilannekatsaus
Vammaisneuvosto on tutustunut sosiaali- ja terveysvaliokunnan
6.10.2021 kokouksen päätökseen § 76.
Vammaisneuvosto pitää Petri Lehtisen jättämää eriävää mielipidettä
päätökseen perusteltuna.

5.

Villa Anemone / uuden varhaiskasvatusyksikön rakennushanke
Lausuntopyyntöä ei ole vielä toimitettu neuvostolle koskien alustavien
luonnokseen tehtyjen muutosehdotusten toteutumista. Pj tiedustelee
projektin etenemisestä.

6.

PKS-vammaisneuvostojen yhteiskokous
Järj. Kauniainen
Päätettiin, että pj tiedustelee kaupunkien aikatauluja ja sopii kokouksen
päivämäärästä. Sihteeri tiedustelee mahdolliset kokoustilat
kaupungintalolta tai Villa Bredasta.

7.

*Sujuvampaa yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa*
vammaisneuvostoyhteistyön kehittämistyöpaja 9.11.2021
klo 14.00 - 17.00 Zoomissa saavutettavasti
Järj. Sitra Labin Nothing about us without us
Tilaisuuteen mahdollisesti osallistuvat Petri Lehtinen, Marjatta Sykkö ja
Marketta Forsell.

8.

Muut asiat
- VANE:n kirjelmä koskien vammaisten henkilöiden osallistamista
Sovittiin kirjeen lähetyksestä valiokunnan jäsenille. Lisäksi päätettiin,
että vammaisneuvosto ehdottaa kaupunkistrategiaan mainintaa
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vammaisuudesta tavoitteena edistää yhdenvertaisuutta ja
syrjimättömyyttä.
- Lausuntopyyntöjen lähettäminen vammaisneuvostolle
Vammaisneuvoston toimintasääntöön vuodelta 2017 on kirjattu § 6
”Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuden toteuttaminen”, jonka
mukaan kunnan toimielinten tulee kuulla ja pyytää lausuntoja
vammaisneuvostolta asioiden valmisteluvaiheessa vammaisia henkilöitä
koskettavissa asioissa. Keskusteltiin tulisiko kehittämistoimenpiteenä
lausuntojen lähetyksen oikeasta toimintatavasta tehdä yleinen ohje, joka
esiteltäisiin valiokunnissa.
- Vammaisneuvostopäivät 22.-23.11.2021 klo 13-16
Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hankkeen ja VANE:n
järjestämän verkkotapahtuman ilmoittautuminen päättyy 15.11. Tähän
mennessä tilaisuuteen on ilmoittautunut Petteri Kyllönen.
- Mielipidekirjoitus / HS: Erityistarpeisia nuoria tulisi palkata
opettamaan digitaitoja ikäihmisille
Petteri Kyllönen toi esille Helsingin Sanomissa 19.10. julkaistun
mielipidekirjoituksensa, jossa hän ehdotti, että erityistarpeisia nuoria
tulisi palkata opettamaan digitaitoja ikäihmisille, jotta asukkaiden riittävä
digiosaaminen turvattaisiin.
- Kuntalaisaloite kansainvälisestä vammaisten päivän 3.12.
liputuksesta
Tehty kuntalaisaloite kansainvälisestä vammaisten päivän liputuksesta
käsitellään kh:n 8.11. kokouksessa. Päätettiin, että otetaan aiheesta
yhteyttä KaunisGraniin artikkelia varten.
- Vammaisneuvoston koulutukset / tilaisuudet
Keskusteltiin vammaisneuvostolle suunnatuista tilaisuuksista /
koulutuksista. Jatkossa tilaisuuden kutsuissa ilmoitetaan selkeästi, että
onko tilaisuus vapaaehtoinen vai pakollinen luottamushenkilöille.
9.

Seuraava kokous
Seuraava kokous Villa Bredassa keskiviikkona 17.11. klo 13.

10.

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

