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Vammaisneuvoston kokous
Aika

Maanantaina 5.11.2018 klo 14-16

Paikka

Omenamäen palvelukeskus, Silva, Tulliportinkatu 4

Läsnä
Aatelo Maija
puheenjohtaja
Aaltonen Johanna
Hietala Erkki
Kiljunen Jorma
Koponen Seija
Lehesniemi Matti
Nuotio Kirsti
Ruuska Saara-Maija
Sorvali Sirkka
Kuutschin Maria sihteeri
Kettunen Vesa
Vieras

Susanna Kareinen, erityisen tuen aluerehtori

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajat
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Sorvali ja Johanna
Aaltonen.

3

Vieraana erityisen tuen aluerehtori Susanna Kareinen
Susanna Kareinen Pääskytien koululta kertoi vammaisten
lasten opetuksen kehittämistarpeista. Porvoo on asiassa
edelläkävijä, sillä täällä toimi Suomen ensimmäinen
erityiskoulu, Carl Oscar Malmin 1846 perustama yksityinen
kuurojenkoulu.
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Erityisen vilkasta keskustelua käytiin mm. inkluusion
toteutumisesta ja erilaisuuden hyväksymisestä. Puhuttiin myös
omista koulumuistoista, koska monilla on ollut vammainen
luokkakaverina.
Vammaisneuvoston mielestä AE-koulun pienluokat pitäisi
”räjäyttää” lähikouluihin. Nyt pienluokat ovat omassa aidatussa
koulurakennuksessa AE-koulun alueella täysin erillään
terveistä lapsista, mikä ei VN:n mielestä ole todellista
inkluusiota.
Todettiin kuitenkin yksimielisesti, että enintään 10 oppilaan
pienluokkia tarvitaan myös. Niitä on Albert Edelfeltin, Peipon ja
Pääskytien kouluissa, Kevätkummun koulussa on tuki luokissa.
Amis 9 joustoluokasta on hyviä kokemuksia. Yhteisopettajuus
tarkoittaa kaksi opettajaa luokassa. Valtteri-verkostoa
hyödynnetään.
Todettiin myös, että työyhteisöön tarvitaan tukea ja koulutusta
ja erityisesti toimintakulttuurin muuttamista ja kehittämistä.
Yksittäinen osallistuja yksittäisellä, vaikka miten hyvällä
kurssilla, ei riitä työyhteisön pysyvään muutokseen. Resursseja
pitää myös olla riittävästi eli tarpeeksi osaavia opettajia
erityisoppilaita varten.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 8.11.2018
Kokous on peruttu, seuraava vasta joulukuussa.
Vesa Kettunen kertoi, että lautakunta suunnittelee
yhteiskokousta lautakunnan ja vammaisneuvoston kanssa
tammikuussa 2019.
Vammaispalvelumatkat, SHL-matkat ja koulukyydit
kilpailutetaan Porvoo-vetoisesti. Mukana peesaavat Askola,
Loviisa ja Sipoo. Vammaisneuvosto päätti, että
vammaisasiantuntijoiksi tarjotaan Hanna Kähköstä, Johanna
Aaltosta, Matti Lehesniemeä ja Maija Aateloa. Lisäksi sovittiin,
että Vesa Kettunen selvittää aikataulua ja seuraa asian
etenemistä virkakoneistossa ja lautakunnassa.
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Todettiin, ettei lautakunta ota ennalta yhteyttä
vammaisneuvostoon ltk-asioissa, mikä vaikeuttaa VN:n työtä.
Päätettiin, että puheenjohtaja ja Matti Lehesniemi sopivat
tapaamisen hallintopäällikkö Johnny Holmströmin kanssa,
tavoitteena sopia menettelytapojen kehittämisestä.
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UVA:n asiat
Puheenjohtaja oli osallistunut samana päivänä UVAn vpj:nä
maakuntahallituksen sote-toimikunnan kokoukseen, jossa ei
oikeastaan käyty keskustelua eikä tehty päätöksiä, vaan
kuultiin ITC-hankkeiden tilanteesta. Kokousmuistio ja
esitysmateriaalit löytyvät tästä:
https://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32/cgi/DREQUEST.PH
P?page=meeting&id=20182211
Apuvälineistä on laadittu valtakunnallinen ohje, joka on ainakin
liikkumisen apuvälineiden osalta huono. Sen johtotähtenä on
kustannusten säästäminen ja apuvälinetarpeiden hylkääminen
sen sijaan, että tavoitteena olisi palvella apuvälineitä tarvitsevia
vammaisia. Ohjeessa ei myöskään ole otettu huomioon
kehittyvää uutta teknologiaa. Ohje löytyy tästä:
https://stm.fi/documents/1271139/4329042/valtakunnallisetlaakinnallisen-kuntoutuksen-apuvalineiden-luovutusperusteetversio-1.0.pdf/198e66c9-14ca-4b80-8896-898140e68816
Todettiin, ettei maakuntauudistuksen valmistelussa ja
vammaispalvelulain uudistuksessa ole otettu huomioon
muuttuvaa toimintaympäristöä. Esimerkiksi kuljetuspalvelujen
osalta puhutaan uutena vaihtoehtona ainoastaan leasingautosta, vaikka tulevaisuuden ratkaisu vammaisten liikkumisen
tukeen voi olla robottiauto tai joku vielä tuntematon ratkaisu.
Sama näkemyksettömyys koskee myös IT-ratkaisuja, joissa
pitäydytään nykyisiin vaihtoehtoihin.
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Muut esille tulevat
Saara-Maija Ruuska on valittu HUSin Porvoon aluesairaalan
asiakasraatiin.
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Valtuuston esteettömyysiltakoulu 28.11. klo 18, kahvit 17:30 on
Porvoon osuus kansainväliseen vammaistenpäivään tänä
vuonna. Puhujina ovat Näkövammaisten liitto ry:n
esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg ja Invalidiliitto ry:n
Esteettömyyskeskus ESKEn vastaava
esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund.
Päätettiin, että vammaisneuvosto ryhtyy aktiivisesti
kehittämään yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien ja
päätöselinten kuten katuosaston ja rakennus- ja
ympäristölautakunnan kanssa.
Seija Koponen kysyi, voiko vammaisneuvosto tukea
neurologisten vammaisjärjestöjen yhteistyötä esim. seminaarin
järjestämisessä. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.
Puheenjohtaja on osallistunut seuraaviin kokouksiin ja
seminaareihin, joiden matkakulut korvataan.
12.9. UVA
https://www.uusimaa2019.fi/files/20935/Keskustelutilaisuuden_
esitykset_Porvoo_20171106.pdf
20.9.Eteva juhlaseminaari
http://www.eteva.fi/Ajankohtaista/Etevan-juhlaseminaari/
23.10. Vammaispalvelujen tilanne ja toteuttaminen
http://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-jakoulutukset?p_p_auth=mTAKxQ02&p_p_id=8&p_p_lifecycle=0
&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_8_struts_action=%2Fc
alendar%2Fview_event&_8_eventId=12370275
29.10. Digipalvelut osaksi sotea – käyttäjien kokemuksia ja
ideoita hyvään johtamiseen
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri//event/3925533
31.10. SOTE-tiedonhallinnan syysseminaari Kantarelli
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpfzFDc4BUC7pp_rei
AO6oLSpEWyXLiD
1.11. SOTE-tiedonhallinnan syysseminaari Sontikka VI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpfzFDc4BUDD66nx
XkwhlGavQojSRlOz
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Tulevia tapahtumia osallistujineen, joiden matkakulut sekä
henkilökohtaisen avun päivien osallistumismaksu korvataan.
7.-8.11.
21.11.
3.12.
10.12.

Henkilökohtaisen avun päivät
puheenjohtaja
Maakuntatreffit
puheenjohtaja
Kalle Könkkölän elämäntyöseminaari
puheenjohtaja
Vammaisneuvostopäivä
puheenjohtaja ja
Mikko Nieminen

Seuraava kokous on puheenjohtajan kotona Sillanmäki 6 C
4.12.2018 klo 16. Kokousvieraana on sosiaali- ja terveysjohtaja
Ann-Sofie Silvennoinen.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Maija Aatelo
puheenjohtaja

Maria Kuutschin
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Sirkka Sorvali
Jakelu
Tiedoksisaajina

Johanna Aaltonen

Jäsenet, varajäsenet
Vammaisyhdistyksiä
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