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Pöytäkirja  
 
Aika: Maanantai 12.12.2022 klo 14.15 – 15.45 
Paikka:  Villa Breda (Mörne 1 krs.) 
 
Läsnä: Marketta Forsell, puheenjohtaja  Poissa: Jenni Larva 

Monica Tallberg                                
Petri Lehtinen                                     

 Petteri Törnberg 
 Jon Tallberg  
 Riitta Nieminen 

Nan Björkskog-Lindborg 
 Anna Ahtila  
 Taru Ikäheimonen, hyvinvointikoordinaattori 
 Saara Leppäharju, kokouksen sihteeri                               
      
   
1.  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
Tammikuussa 2023 vammaisneuvoston sihteerinä aloittaa hyvinvointikoordinaattori 
Taru Ikäheimonen, joka esitteli itsensä. 

 
2.  Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat. 
   
3. Kokouksen 7/2022 ja 8/2022 pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirja 7 sekä pöytäkirja 8 kohdan 4. Muut asiat, korjausmuutosten 
jälkeen. 
 

4. LUVN tilannekatsaus 
Pj kertoi ajankohtaisista asioista liittyen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 
vammaisneuvoston toimintaan. Keskusteltiin lausuntojen laatimisesta, joita on tullut 
Kauniaisten vammaisneuvostolle mm. kuljetuspalveluiden toimintaohjeet. 
Valmistelussa on myös vammaisneuvoston toimintaohjeet, jotka valmistuvat 
tammikuussa. Kokouskäytännöistä (läsnä- ja etäkokoukset) on tulossa lisätietoa. 
Kannanotto uuteen vammaispalvelulain esitykseen on tehty ja toimitettu eteenpäin. 

 
5.      Muut asiat 

- Puisto- ja luontokylttien uusiminen, Kauniaisten 
Vihersuunnittelu ja rakentaminen, tapaaminen 24.11.2022 
Kaupungin puutarhuri Emmi Silvennoinen ja ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-
Blomfelt pyysivät tapaamista koskien luontopolkujen ja viitoituskilpien ja kulkuväylien 
uusimisesta ja toimivuudesta, pj ja varapj osallistuivat. Hankkeen budjetti vielä avoin. 
Projektissa käytetään myös konsulttipalveluja. Vammaisneuvosto on mukana 
hankkeen edetessä mm. tarjouspyyntöjen laatimisessa ja projektin 
etenemisvaiheissa, jotta kaikki vaadittavat asiat huomioidaan hankkeen 
toteutuksessa. 

 
- Lausunto 10/2022: Kauniaisten kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 
Hyvinvointikoordinaattori Taru Ikäheimonen on lähettänyt eteenpäin 
vammaisneuvoston pyytämät muutokset hyvinvointisuunnitelmaan, korjattu versio on 
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kaupunginhallituksen 12.12. kokouksen esityslistalla. Suunnitelma on laadittu 
yleisellä tasolla, ja se sisältää kaikki kaupungin ajankohtaiset ohjelmat. 
 
- Vammaisneuvoston kokoonpanon ja toimintasääntöjen päivittäminen / 
käsittely kaupunginhallituksen kokouksessa 
Ehdotetaan, että Petri Lehtinen jatkaisi vammaisneuvoston varsinaisena jäsenenä ja 
Jon Tallberg varajäsenenä. Asiasta päätetään kaupunginhallituksen 16.1. 
kokouksessa. Neuvoston toimintasäännöt päivitetään, jäsenet katsovat säännöt läpi 
ja lähettävät korjausehdotukset pj:lle. Päivitettävä mm. vammaisneuvoston tehtävä – 
kohtaa, joka on hyvin laaja. Toimiva keskusteluyhteys valiokuntiin on ensiarvoisen 
tärkeä, jotta päästään eri alueiden parannus ja kehitysvaiheissa vaikuttamaan ja 
palvelemaan kuntalaisia. Seuraavaan kokoukseen Petri Lehtinen kutsutaan paikalle. 

 
- Vammaisoikeuden webinaari (Uudistuva vammaispalvelulainsäädäntö 
kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta, osa 2) 20.12. klo 15-17 (Teams) 
Petri osallistuu tilaisuuteen. 
 
- Kuntatekniikan terveiset 
Ajankohtaisena asiana talvikunnossapito, terveiset eteenpäin, Mäntymäen koulun ja 
Villa Bredan alueen lumenauraus hoitamatta. 

 
7. Seuraava kokous 
 Seuraava kokous: 10.1.2023 klo 15 Villa Bredassa.  
  
8. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45. 
 
 
 
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 
hyvinvointikoordinaattori 
kaupunginjohtaja 


