KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 9/2021
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Keskiviikko 17.11.2021 klo 13
Villa Breda (Grani-keittiö, 2 krs.)
Marketta Forsell, puheenjohtaja
Monica Tallberg
Marjatta Sykkö
Riitta Nieminen
Petri Lehtinen
Petteri Kyllönen
Saara Leppäharju, sihteeri

Poissa:

Mirjam Vähäsarja
Timo Pakarinen
Nan Björkskog-Lindborg

1.

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 13.05.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3.

Kokousten 6, 7 ja 8/2021 pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirjat.

4.

Kuljetuspalvelutilannekatsaus
Ei uutta tiedotettavaa, seurataan Kirkkonummen tilannetta. Petri
Lehtinen ehdotti, että Marketta ja Monica sopivat tapaamisen aiheeseen
liittyen sote-valiokunnan pj Ritva Häyrinen-Immosen ja vara-pj Lulu
Waseliuksen kanssa. Tapaamisaika sovitaan pikimmiten.

5.

Villa Anemone / uuden varhaiskasvatusyksikön rakennushanke
Pj ja vara-pj ovat käsitelleet uusia luonnospiirustuksia ja tehneet
muutosehdotuksia kokouksen pohjalta esille tulleisiin asioihin, joita ei
oltu huomioitu (esim. esteettömien wc-tilojen sijainti). Muutosehdotukset
on toimitettu arkkitehti Iiro Toivoselle, projekti-insinöörille ja
varhaiskasvatuksen johdolle. Odotamme korjattuja luonnoksia sekä
suunnitelmia ulkotiloista. Virallista lausuntopyyntöä hankkeesta ei ole
vielä toimitettu neuvostolle.

6.

PKS-vammaisneuvostojen yhteiskokous
Järj. Kauniainen
Ilmoittautuneita on tällä hetkellä n. 10, viimeinen ilmoittautumispäivä on
22.11.

7.

Lausuntopyyntö / Puutarhatien ja Martankujan katusuunnitelma,
DL 23.11.2021
Puutarhatien ja Martankujan katusuunnitelma, lähtökohtana on parantaa
alueen kuivatusta lisäämällä hulevesiviemäröinti. Tarkistetaan, että
katukiveys on tasattu esteettömään kulkemiseen.

8.

Muut asiat
- Osallisuusohjelma, vammaisneuvoston lausunto 7/2018
Ko. lausunnon perusteella, tiedustellaan, miten osallisuusohjelman
kohtia on huomioitu 2019-2022 kaupunkistrategiassa. Selvitetään missä
vaiheessa strategian valmistelut ovat ja miten mm. neuvoston
kohderyhmän osallistamisen kehittäminen on huomioitu.
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- Kouluterveyskysely 2021 / sote-valiokunnan lausuntoyyntö, DL
31.1.2022
Sote-valiokunta on lähettänyt lausuntopyynnön kouluterveyskyselystä
2021, määräpäivä on 31.1.2022.
- Vammaispoliittinen ohjelma
Nykyinen ohjelma on vuodelta 2012, ohjelman osiot on käytävä läpi ja
päivitettävä.
- Vammaisneuvoston pöytäkirjat
Pohdinnassa: kokouspöytäkirjan sijaan tehdään muistio. Tarvittaessa
laaditaan kannanotto. Neuvoston kokouspäivämäärät ja viralliset
lausunnot lisätään kotisivuille.
- Vaikuttajaverkosto Hän – Sinä & Minä ry:n ja kaupungin
yhteistilaisuus 7.12.2021
Vaikuttajaverkosto Hän – Sinä & Minä ry -yhdistys järjestää yhdessä
kaupungin kanssa paneelikeskustelun erityistarpeisten lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tukemisesta tiistaina 7.12. Uudessa Paviljongissa.
Tapahtuma taltioidaan suorana.
- *Sujuvampaa yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa*
vammaisneuvostoyhteistyön kehittämistyöpaja 9.11.2021
Järj. SitraLab, etätilaisuus
Petri Lehtinen osallistui neuvostomme edustajana. Osallistujia oli 48 eri
puolilta Suomea.
- Kuntalaisaloite kansainvälisestä vammaisten päivän 3.12.
liputuksesta
Kh merkitsi vastauksen kuntalaisaloitteeseen tiedokseen ja toteaa asian
loppuun käsitellyksi. Vammaisneuvostoa kehotetaan huomioimaan
erityisesti kansainvälinen vammaistenpäivä toiminnassaan ja tekemään
mahdollisuuksien mukaan siitä näkyvä teemapäivä Kauniaisissa.
- Kuntatekniikan terveiset / harjasuolaustekniikka katujen
talvihoidossa
Kuntatekniikassa on selvitetty mahdollisuutta ottaa käyttöön uusi
harjasuolaustekniikka katujen talvihoidossa. Espoossa ja Helsingissä
tekniikkaa käytetään pääpyöräverkoston reiteillä, ja menetelmä
helpottaa myös pyörätuolilla liikkuvia. Neuvosto kirjaa tiedoksi.
9.

Seuraava kokous
PKS-vammaisneuvostojen tapaaminen maanantaina 29.11. klo 17-19.
Seuraava kokous Villa Bredassa tiistaina 14.12. klo 13.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Marketta Forsell
puheenjohtaja

Saara Leppäharju
sihteeri
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jakelu:

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

