
KAUNIAISTEN KAUPUNKI                                                                 Pöytäkirja 5/2022 
Vammaisneuvosto   
 

 
 
Pöytäkirja  
 
Aika: Keskiviikko 13.6.2022 klo 14.31 – 15.51 
Paikka:  Villa Breda (Grani-keittiö, 2 krs.) 
 
Läsnä: Marketta Forsell, puheenjohtaja  Poissa: Petteri Kyllönen 
 Monica Tallberg                                     
 Petri Lehtinen                 
 Nan Björkskog-Lindborg 

Jon Tallberg                 
 Riitta Nieminen 
 Jenni Larva 
 Ulla Tikkanen, sosiaali- ja terveysjohtaja (n. klo 15.15-15.30) 
 Saara Leppäharju, kokouksen sihteeri  
 
 
1.  Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.31 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
 
2.  Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat. 
   
3. Kokousten 3 ja 4/2022 pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen 3/2022 pöytäkirja. Käytiin pöytäkirjan 4/2022 asiat läpi, ja 

hyväksytään pöytäkirja seuraavassa kokouksessa. 
 

4. Kuljetuspalvelutilannekatsaus 
 

- Kauniaisten vammaisneuvosto / vanhusneuvosto:  
Lausunto 5/2022: Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten 
periaatteet ja järjestämismalli 
Vanhusneuvosto ei ollut saanut ko. kyselyä suoraan; sovittiin, että laaditaan yhteinen 
lausunto. Aihe koskee sekä vammais- että vanhusneuvoston asiakaskuntaa. 
Puheenjohtaja on yhteydessä aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Henrik 
Wickströmiin, koskien valmistelujen etenemisestä. Tilanne on avoin ja sitä seurataan; 
kaikilla Länsi-Uudenmaan kunnilla on tällä hetkellä voimassa olevat 
kuljetuspalvelusopimukset. 

 
5. Villa Anemone / uuden varhaiskasvatusyksikön rakennushanke 

Todettiin, että seurataan tilannetta, viimeisimmät piirustukset ja päätökset eivät ole 
tiedossa. 

 
6. Muut asiat 

- LU hyvinvointialueen vammaispalvelujen infotilaisuus asukkaille 2.6.2022 
(Teams) 
Infossa kerrottiin ajankohtaista tietoa hyvinvointialueen vammaispalvelujen 
valmistelusta ja käsiteltiin aiheita, joita asukkaat ovat nostaneet esiin aiemmin 
keväällä toteutetussa asukaskyselyssä. Tilaisuuksien tallenteet ovat katsottavissa 
täällä. 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCx_t523hylIHyrN0B6IdPTA
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- Lausunto 6/2022: Kommenttipyyntö kuntien vaikuttamistoimielimille: 
Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten asettamisen periaatteet 
Kommentointimahdollisuus päättyi 30.5., Kauniainen, Espoo, Inkoo ja Raasepori 
lähettivät kommentit.  
Kauniaisista tulee nimetä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon 31.8. mennessä 1 
varsinainen jäsen ja 1 varajäsen toimikaudelle 1.11.2022-31.5.2025.  
Vammaisneuvosto nimeää Kauniaisten edustajiksi: Marketta Forsell (varsinainen 
jäsen) ja Monica Tallberg (varajäsen).  
Yhteensä hyvinvointialueen neuvostoon nimetään jäseniä 20 + 20.  

  
- LU / Kutsu työpajoihin: vaikuttava osallisuuden kokemus vammaisten 
palveluissa 
Vammaisneuvostojen puheenjohtajat on kutsuttu ensi syksyllä järjestettäviin 
työpajoihin, joiden fokus on lapsiperheille ja nuorille suunnattujen palveluiden 
kehittäminen. Työpajat järjestetään Teamsin kautta 17.8., 14.9., 5.10. ja 26.10.  
klo 16-18. 
 
- Kysely lasten ja nuorten vammaispalveluista LU-alueella 
 Kyselyyn on mahdollista vastata 1.8. saakka. 

  
- Kehitysvammaisten Tukiliitto/vammaisoikeuden webinaari 21.6. /  
Kohti yksilöllisempää asumisen tukea (Teams) 

 
- Vammaisneuvostopäivä 2.11. 
Vammaisneuvostopäivä järjestetään 2.11. klo 9.30-16 hybriditapahtumana. 
Jokaisesta neuvostosta voi osallistua paikan päällä kaksi edustajaa. 

 
- Kauniaisten ikäohjelma 2022-2030 / Ikäystävällinen Grani 
Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen esitteli Kauniaisten ikäohjelman 
suunnitelmaa ajalle 2022-2030. Ohjelman teemoja on valmisteltu virtuaalisissa 
työpajoissa, ja valmistelutyö jatkuu edelleen. 

  
7. Seuraava kokous 
 Seuraava kokous: 23.8.2022 klo 14.30 Villa Bredassa.  
  
8. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.51. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi:  
 
 
 

Marketta Forsell  Saara Leppäharju 
Puheenjohtaja   kokouksen sihteeri  

 
 
jakelu:  vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet 

vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri  
sosiaali- ja terveysjohtaja, sosiaalipalvelupäällikkö 
sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja 

  yhdyskuntavaliokunnan puheenjohtaja  
kaupunginjohtaja 


