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Pöytäkirja    
 
Aika: Keskiviikko 14.12.2021 klo 13 
Paikka:   Villa Breda (Grani-keittiö, 2 krs.)  
 
Läsnä: Marketta Forsell, puheenjohtaja Poissa:  Mirjam Vähäsarja 
 Monica Tallberg  Timo Pakarinen 
 Marjatta Sykkö   
 Riitta Nieminen   
 Petri Lehtinen   
 Petteri Kyllönen 

Nan Björkskog-Lindborg 
  

 Saara Leppäharju, sihteeri 
 

  

 
1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 13.04. 
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat. 
 

3. Kokouksen 9/2021 pöytäkirjan hyväksyminen 
Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirjan asiat läpi. Pöytäkirja 
hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 
 

4. Kuljetuspalvelutilannekatsaus  
Kuljetuspalvelukokous 1.12.2021 sote-valiokunnan vara-pj Lulu 
Waselius, Marketta, Monica ja Petri. Tiedoksi: tietoturvamurto 
paljastunut Kulkukeskuksessa. Seuraamme tilannetta. 
 

5. Villa Anemone / uuden varhaiskasvatusyksikön rakennushanke 
Arkkitehti Iiro Toivonen toimitti pyynnöstä piirustuksia pyydetyistä 
korjauksista. Muutoksista oli tehty osittain, edelleen puutteita. Projekti-
insinööri Stefan Lindholmin myötävaikutuksella korjaukset tulee 
huomioida. Neuvosto odottaa korjattuja piirustuksia ja hankkeesta 
yhdyskuntatoimen virallista lausuntopyyntöä. 

 
6. PKS-vammaisneuvostojen yhteiskokous  

Järj. Kauniainen 
Tilaisuuteen osallistui yht. 18 pks- vammaisneuvostojen jäsentä. 
Keskusteltiin ajankohtaisista vammaisasioista ja tulevasta sote-mallista. 
 

7. Vammaisneuvostojen yhteiskuulemistilaisuus: ilmastolain 
mukainen keskipitkä suunnitelma / 5.1. klo 13.00-15.00 (Teams) 
Järj. ympäristöministeriö 
Ympäristöministeriön johdolla on valmisteltu uutta keskipitkän aikavälin 
ilmastosuunnitelmaa, ja vammaisneuvostot on kutsuttu 
etäyhteiskuulemistilaisuuteen 5.1. Tilaisuus on avoin, Petri Lehtinen, 
Petteri Kyllönen ja mahdollisesti pj. osallistuvat. 
 

8. Muut asiat 
- Vammaisneuvostojen toimintasäännöt 
UVA:n kokouksessa keskusteltiin neuvostojen toimintasäännöistä, jotka 
ovat lakisääteiset. Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan 
neuvostolta ei edellytetä pöytäkirjoja, jolloin jatkossa voidaan tehdä 
muistioita. Toimintasääntöön tulee lisätä maininta työvaliokunnista. 
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- Vammaisneuvoston pöytäkirjat 
Keskusteltiin mahdollisesta muutoksesta kirjata kokoukset muistioina 
vammaisneuvoston toiminnan laajemman dokumentaation 
mahdollistamiseksi. Yleishallinnon mukaan tähän ei ole hallinnollista 
estettä, mutta vammais- ja vanhusneuvostolla tulee olla yhtenäinen 
linjaus. Pj on yhteydessä vanhusneuvoston puheenjohtajaan. 
Keskusteltiin tiedottamisesta, lausuntojen/kannanottojen ja 
kokouspäivämäärien julkaisusta.  
 
muita käsiteltyjä asioita: 
- Petri Lehtinen osallistui oikeusministeriön ja Kuntaliiton webinaariin 
”Yksi kunta ja kaksi kieltä” liittyen kaksikielisyyden huomiointiin 
kunnassa, koskien mm. palveluita ja kokouksia. 

 
9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous Villa Bredassa / Teamsin kautta tiistaina 18.1.2022 klo 
13.30. 

 
10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.36. 
 

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 

 


