KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto

Pöytäkirja 1/2022

Pöytäkirja

Aika:
Paikka:

Tiistai 18.1.2022 klo 13.30
Teams

Läsnä:

Marketta Forsell, puheenjohtaja
Monica Tallberg
Petri Lehtinen
Petteri Kyllönen
Riitta Nieminen
Saara Leppäharju, sihteeri

Poissa: Marjatta Sykkö
Nan Björkskog-Lindborg
Mirjam Vähäsarja
Timo Pakarinen

1.

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 13.04.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3.

Kokouksen 10/2021 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 9/2021 pöytäkirja, ja käytiin pöytäkirjan 10/2021 asiat läpi.
Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

4.

Kuljetuspalvelutilannekatsaus
Asiakkaille ei ole vielä tiedotettu 1.3.2022 tulevista muutoksista Asiakasohjeet
tarkastettava, kun muutoksista ilmoitetaan.

5.

Villa Anemone / uuden varhaiskasvatusyksikön rakennushanke
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat työstäneet edelleen puuttuvia korjauksia
luonnospiirustuksiin. Pj on yhteydessä projekti-insinööri Stefan Lindholmiin,
tiedustelee hankkeen aikataulusta sekä lausuntopyynnöstä, joka on sovittu
lähetettäväksi neuvostolle.

6.

Vammaisneuvostojen yhteiskuulemistilaisuus: ilmastolain mukainen keskipitkä
suunnitelma / 5.1.2022 klo 13.00-15.00 (Teams)
Järj. ympäristöministeriö
Tilaisuus oli mielenkiintoinen, ja aihe herätti runsasta keskustelua. Tilaisuuteen
osallistuivat: Marketta Forsell, Petri Lehtinen ja Petteri Kyllönen.

7.

Kaupunkistrategialuonnos / lausuntopyyntö, DL 5.2.2022
Vammaisneuvostolta pyydetään lausuntoa kaupungin ensimmäisestä luonnoksesta
uudeksi kaupunkistrategiaksi 2023-26. Luonnos on kaupungin johtoryhmän laatima,
ja se perustuu valtuuston strategiaseminaareissa kerättyyn materiaaliin sekä eri
kyselyiden tuloksiin. Neuvoston palautteet puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
30.1. mennessä.

8.

Muut asiat
- Kouluterveyskysely 2021 / sote-valiokunnan lausuntopyyntö, DL 31.1.2022
Keskusteltiin lausuntoon liittyvistä materiaaleista ja sen laatimisesta.
- Kohti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta – Vammaisneuvostojen
puheenjohtajien tapaaminen 10.2.2022 (Teams)
Marketta ja Saara saivat kutsun em. tapaamiseen, jonka aiheena on Länsi-
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Uudenmaan hyvinvointialueen ja vammaispalvelujen valmistelun ajonkohtainen
tilanne.
- Luottamushenkilöille ymmärrystä vammaisuudesta –koulutuksen suunnittelu
(pks-vammaisneuvostojen sihteerit ja vammaisasiamiehet)
Pks-vammaisneuvostojen sihteerit ja vammaisasiamiehet ovat työstäneet kaupungin
luottamushenkilöille tarkoitettua koulutusmateriaalia, jonka tarkoituksena on lisätä
ymmärrystä vammaisuudesta liittyen mm. vammaisten osallisuuden edellytyksiin.
- Artikkeli vammaisneuvostosta KaunisGraniin
Puheenjohtja kirjoittaa vammaisneuvostosta artikkelin KaunisGraniin, jossa esitellään
yleisesti neuvosto ja sen tarkoitus kaupungin vaikuttamistoimielimenä.
- Vammais- ja vanhusneuvoston pöytäkirjat
Tutkittiin vaihtoehtoa kokousmuistioon laatimiseen pöytäkirjan sijaan. Päätettiin
kirjaamaan kokoukset pöytäkirjana yhtenevästi vanhusneuvoston kanssa.
9.

Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen alustava päivä 15.2. klo 14 Teamsin kautta / Villa Bredassa.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.33.

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

