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Vammaisneuvoston kokous
Aika

Maanantai 21.10.2019 klo 17

Paikka

Attendo Pääsky palvelukoti, Haarapääskyntie 8, 06400 Porvoo

Läsnä

Aatelo Maija
Aaltonen Johanna
Hietala Erkki
Kiljunen Jorma
Lehesniemi Matti
Nuotio Kirsti
Kähkönen Hanna
Nieminen Mikko
Jungell Pirkko

Poissa

106.

puheenjohtaja

varajäsen
varajäsen
sihteeri

Koponen Seija
Ruuska Saara-Maija
Sorvali Sirkka
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

107.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Lehesniemi ja Erkki Hietala.

108.

Vierailu palvelukoti Pääskyssä
Attendo Pääsky on Porvooseen elokuussa 2019 avautunut kehitysvammaisten
palvelukoti. Attendo Pääsky tarjoaa asiakkaille tehostettua palveluasumista ja
tuettua asumista. Pääskyä esitteli neuvostolle palvelukodin johtaja Ritva Oksa.
Palvelukoti on 25 paikkainen, ensimmäiset asukkaat tulivat elokuussa.
Yläkerrassa on 3 ryhmäkotia, joissa kussakin tilaa viidelle tehostetun asumisen
asiakkaalle. Asukkaisen ikä vaihtelee 18–47 vuoden välillä. Lääkärikäynnit,
perushoito, apuvälineet kuuluvat asumiseen, kuten myös ohjattu vapaa-ajan
toiminta.
Alakerrassa on 10 tuetun palvelun asuntoa, joiden koko vaihtelee 35 – 40 m2.
Tuetun asumisen asukkaat ovat omatoimisia, asioivat itsenäisesti tai ohjaajan
tukemana kaupungilla. Aamupalan, välipalan ja iltapalan valmistavat itse.
Muutoin ruoka tuleen Attendo Laamannista, mutta esim. viikonloppuisin voidaan
valmistaa ateriat itse tai tilata vaikkapa pizzaa.
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Päivisin asukkailla toimintaa esim. kodinhoitoa, harrastustoimintaa (musiikki,
sähly), illalla lenkkeillään ja vkl liikuntaa ja ulkoilua ryhmissä jokaisen kyvyt ja
taidot huomioiden. Asioinnit tehdään kävellen sään salliessa.
Hoitajilla on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu ja myös
omaohjaajajärjestelmä. Kaikkien hoitajien on kuitenkin tunnettava kaikki talon
asukkaat.
Tällä hetkellä kolme henkilöä jonossa asukkaaksi, mutta ensin on palkattava
lisää henkilökuntaa, jotta asukkaita voidaan ottaa sisään. Hoitajia on vaikea
saada, vaikka peruspalkkaa on nostettu 100€. Sijaisia houkutellaan maksamalla
matkakulut/mahd. yöpyminen/bonus 50€/vuoro.
Turva-asioissa naapuripalvelutalon kanssa yhteistyötä - aamuyöllä klo 3
varmistussoitto ja jos ei parin soiton jälkeen yökkö vastaa, niin tehdään hälytys.

109.

Edellisten kokouksen päätökset
Kesäkuun pöytäkirjaan lisätään 11.6. tilaisuuteen läsnäolijaksi Mikko Nieminen ja
syyskuun pöytäkirjaan puheenjohtaja lisää karkkipäiväasian.

110.

Toimintasuunnitelman 2019 seuranta ja 2020 suunnittelu
Maija Aatelo, Johanna Aaltonen ja Matti Lehesniemi tapasivat Ann-Sofie
Silvennoisen ja Roope Lenkkerin 19.9.
Tapaaminen oli myönteinen, mutta asiat eivät edenneet konkreettisesti.
Vammaisneuvoston ehdotus toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta esiteltiin.
Uuden vammaisneuvoston koulutuspanostus on Roope Lenkkerin mukaan
hyväksyttävissä. Vammaisneuvostolle ei myönnettäne ehdottamaamme
läsnäolo- ja puheoikeutta lautakuntien kokouksiin, mutta keskustelua ennen
lautakunnan kokousta luvattiin edesauttaa.
Vammaisneuvosto on saanut kutsun kaupungin viranhaltijajohtoryhmän
kokoukseen ti 19.11, osallistujat Matti Lehesniemi ja Maija Aatelo.
Toimintasuunnitelma on vielä alustava, mutta se ja budjetti lisätään joulukuun
esityslistalle, koska kokouksen vieraana on apulaiskaupunginjohtaja Fredrick
von Schloulz.
Rinnekoti-säätiö on lopettanut 1.7.2019 kehitysvammapoliklinikan palvelun, eikä
kuntoutussuunnitelmia ei ole enää saanut tämän jälkeen Rinnekodilta.
Korvaavista palveluista ei ole saatu mitään tietoa. Ellei vammaispalveluista
saada tietoa pian, otetaan asia esille seuraavassa kokouksessa. Mikko
Nieminen ja Johanna Aaltonen seuraavat asiaa ja laativat tarvittaessa
lehdistötiedotteen. Toimittaja Jani Kaaro on tutkinut Rinnekodin toimintaa.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 22.10.2019
Ei käsiteltäviä asioita.

112.

VPL-matkojen kilpailutus
Tilannekatsaus
 lautakuntaan on mennyt pelkästään lausunto ja liitteet puuttuvat
 pyritään vaikuttamaan, että liitteet saadaan tai edustus kokoukseen
 lainopillista neuvoa saatu > asia viedään eteenpäin
 Tapani Eskolalle tietoon
 MA ottaa yhteyden Eskolaan. Mikäli kutsu lautakunnan kokoukseen niin
Matti Lehesniemi ja Maija Aatelo osallistuvat
 Lausunto kokonaisuudessaan on tämän pöytäkirjan liitteinä.
Lautakunnan kokouksessa 22.10.2019 tehtiin päätös kilpailutuksen
hyväksymisestä.

113.

UVA:n asiat
Uudenmaan vammaisneuvoston kokouksessa 23.9 Lapinjärvellä käsiteltiin
edelleenkin pääasiassa kuljetuspalvelujen kilpailutuksia.
Askolassa kuljetuspalvelu oli perusturvalautakunnassa lokakuun alussa ja se
äänestettiin jätettäväksi pöydälle.
Sipoossa hyväksytty.
Loviisasta ja Lapinjärvestä ei tietoa.
Porvoon lausuntoon on koottu kaikkien Itä-Uudenmaan vammaisneuvostojen
lausuntojen asiat ja se on jaettu koko I-U -ryhmälle vapaasti käytettäväksi ItäUudellamaalla. Se ei kuitenkaan ole virallisesti yhteinen lausunto.

114.

Seminaarit ja kokoukset
Maija Aatelo osallistui Assistentti.infon Henkilökohtaisen avun päiville 2.3.10.2019 Helsingissä. Ohjelma oli köykäinen ja esiintyjät aika huonoja.
Apuvälinemessut 7.-9.11. Tampere
Porvoon invalidien pikkubussissa on vapaita paikkoja. Hinta jäsenille 40€ ja
muille 70€. Lähtö pe klo 9 Porvoon torilta. Jos joku haluaa lähteä messuille, saa
Maija Aatelolta vapaalippuja. VN maksaa bussimatkan.
STM, Vammaisneuvostopäivät 27.–28.11.2019 Vantaa
- osallistujat Maija Aatelo, Kirsti Nuotio ja Matti Lehesniemi
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SUIKVÄTU 2020–24 (Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi) työpaja,
Taidetehdas 4.11. klo 11–16. Maija Aatelo ilmoittautunut, haluaako joku muu
osallistua?
115.

Seuraavat kokoukset
Kutsuttavat vieraat
 marraskuu projektipäällikkö Irja Suhonen tulee esittelemään
valmistelemaansa Itä-Uudenmaan vammaispalveluselvitystä
 joulukuu apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz

103

Muut esille tulevat asiat
Tiedoksi
Kansanedustaja Jussi Saramolta tullut kysely, minkälaisia hankkeita voisi tukea
Porvoossa ja Itä-Uudenmaalla
Ehdotetaan laajaa esteettömyyskartoitusta koko Itä-Uudenmaan alueelle
Vammaisneuvosto järjestää seminaarin 6.2.2020, paikka Auditorio Mitta.
Anita Springin kanssa ideoitiin esteettömyystietopäivää kaupungin viranhaltijoille
ja luottamushenkilöille
Ohjelmaideoita
 europarlamentaarikko Petri Sarvamaa
 Espoon vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty
 lauluyhtye Löysässä hirressä
 Mitä muuta?

104

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13

puheenjohtaja

Pirkko Jungell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Matti Lehesniemi

Erkki Hietala

Jakelu

Vanhusneuvoston
jäsenet

Tiedoksi

Porvoon nettisivut

Maija Aatelo

Porvoon kaupunki Vammaispalvelut Tulliportinkatu 4,06100 Porvoo puh. 040 489 5773, www.porvoo.fi
Borgå stad Handikappservicen, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå tfn 040 489 5773, www.borga.fi

