Pöytäkirja

05/2020

1 (6)

Vammaisneuvoston kokous
Aika

Torstaina 02.04.2020 klo 18-20

Paikka

Sähköposti / Skypekeskustelu

Läsnä

Aaltonen Johanna
Håkan Westerholm
Koponen Seija
Kiljunen Jorma
Aatelo Maija
Kähkönen Hanna
Nuotio Kirsti
Lehesniemi Matti
Sievers Hannu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

pois

Vis Katja

varajäsen

Kokko Elsa

liittyi kokoukseen klo 19.45

Reinivuo Hilkka

varajäsen

34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
35 Sihteerin valinta
Kokouksen sihteereiksi valittiin Katja Vis ja Johanna Aaltonen.
36 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Håkan Westerholm ja Seija Koponen.
37 Edellisen kokouksen päätökset
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Edellisen kokouksen päätöksiä ei käyty läpi Skype-kokouksen teknisten
ongelmien vuoksi. Päätökset käsitellään seuraavassa kokouksessa.
38 Uusi vammaisneuvosto, esittelykierros
Kokouksessa paikalla olleet vammaisneuvoston jäsenet esittelivät
itsensä.
39 Toimintakertomus 2019
Toimintakertomus 2019 päätettiin lähettää jäsenille sähköpostitse heti kun
se valmistuu.
40 Toimintasuunnitelman 2020 ja budjetin seuranta
Toimintasuunnitelma 2020 päätettiin lähettää jäsenille sähköpostitse heti,
kun se valmistuu.
Vammaisneuvoston budjetti vuodelle 2020 on 2700€. Tällä hetkellä on
epäselvää, kuuluvatko tähän budjettiin myös kokouspalkkiot ja kokouksiin
liittyvät matkakulut vai maksetaanko ne eri budjetista. Budjettiin tarvitaan
kirjallisia tarkennuksia ja asia on selvityksen alla.
41 Työryhmät
Vammaisneuvosto päätti perustaa viestinnän työryhmän. Työryhmän
vetäjänä toimii Katja Vis ja sen jäseninä ovat Johanna Aaltonen ja Jorma
Kiljunen. Viestintään sitoutetaan koko vammaisneuvosto kunkin jäsenen
oman kiinnostuksen mukaan.
Katja laatii kirjallisen suunnitelman vammaisneuvoston viestinnästä.
Siihen kirjataan viestinnän yhteiset pelisäännöt mukaan lukien se, mistä
halutaan viestiä ja miten. Keskusteltiin siitä, että vammaisneuvostolla tulisi
olla aktiivinen rooli sosiaalisessa mediassa ja sillä tulisi olla aktiiviset
Facebook-sivut. Vammaisneuvoston kuulumisia ja yhteiskunnan
epäkohtia tulisi nostaa esille myös sanomalehdissä.
Uusi vammaisneuvosto päätettiin esitellä Facebookissa. Katja lähettää
kaikille vammaisneuvoston jäsenille ja varajäsenille sähköpostilla
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muutaman haastattelukysymyksen, joihin tulee vastata valokuvan kera.
Katja kokoaa vastauksista kollaasin ja julkaisee sen Facebookissa.
Vammaisneuvoston tulee viestiä ja tiedottaa asioista avoimesti ja
positiivisesti. Tiedottamisen tulee olla informatiivista ja sen avulla on
jaettava tietoa vammaisuudesta. Viestinnän avulla pyritään tavoittamaan
laajasti eri sidosryhmiä. Erityisesti Porvoon kaupungin viestintäosasto
pyritään saamaan aktiiviseen yhteistyöhön vammaisneuvoston kanssa.
42 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista kokoukseen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous pidettiin 31.3.2020, joten
vammaisneuvostolla ei ollut esityslistaa jota käsitellä.
43 VPL-matkojen kilpailutus
Maija Aatelo alusti VPL-matkojen kilpailutuksesta. Hän kertoi, että
kilpailutus etenee todennäköisesti sellaisenaan, vaikka
vammaisneuvoston toive on, ettei kilpailutus etene suunnitelmien
mukaisesti. Päätettiin, että Maija on yhteydessä tarkastuslautakunnan
puheenjohtajaan Sirpa Hanskaan. Johanna ja Maija keskustelevat asiasta
myös sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoisen kanssa 9.4.2020.
44 Sote-uudistus
Todettiin, ettei asiasta ole tällä hetkellä uutta tietoa.
Keskusteltiin henkilökohtaisesta budjetoinnista ja siihen liittyvän
työryhmän perustamisesta. Asiasta keskustellaan sosiaali- ja
terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoisen kanssa 9.4.2020.
45 UVAn asiat
Uudenmaan vammaisneuvoston (UVA) osalta ei ollut uutta asiaa. Tällä
hetkellä keskusteltu Skype-kokouksen pitämisestä. Varsinainen kokous
järjestetään Porvoossa syksyllä 2020, kun koronaviruksen aiheuttama
poikkeustila on ohi.
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46 Seminaarit yms. muut tapahtumat
Uudenmaan sote-järjestöjen tulevaisuusfoorumi 25.2.2020 Helsingissä.
Osallistujina foorumissa olivat Maija Aatelo ja Kirsti Nuotio. Heille
maksetaan sovitusti matkakulut.
Porvoon vammaisneuvoston ajankohtaisseminaari ”Elämän rakenteet ja
esteet” 6.2.2020. Paikkana WSOY-talo. Paikalla puhumassa olivat muun
muassa ympäristöministeriön yliarkkitehti Nina Kilpelä ja
europarlamentaarikko Petri Sarvamaa. Porvoon vammaisneuvosto oli
edustettuna paikalla.
Vammaisneuvostojen koulutuspäivät 18.-19.3.2020 Helsingissä peruttiin
Koronaepidemian takia. Tilaisuus tullaan todennäköisesti järjestämään
syksyllä 2020.
Muita tilaisuuksia tiedoksi:
PERUTTIIN: Porvoon kaupunki järjesti Länsirannan älykkään valaistuksen
visiotyöpajan Taidetehtaalla keskiviikkona 18.3.2020 klo 18-20.
TOTEUTUIKO? Invalidiliitto ry järjesti eduskuntavierailun uudenmaan
kansanedustjien kanssa 18.3.2020.
ONKO PERUTTU? Vammaisyrittäjäpäivät 23.-24.4.2020 Helsinki.
47 Seuraavat kokoukset:
Seuraava vammaisneuvoston kokous pidetään Skypen välityksellä
maanantaina 20.4. klo 18.00-20.00 vallitsevan koronatilanteen vuoksi.
Kevään muut kokouksen pidetään 25.5. ja 11.6. klo 18.00-20.00 Skypen
välityksellä tai Omenamäessä.
Kokouksiin päätettiin kutsua vieraiksi muun muassa tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja Sirpa Hanska. Tiedoksi annettiin, että valtuuston
puheenjohtajan Mikael Nylanderin vierailu toukokuun kokoukseen (25.5)
on siirretty.
Kokouksessa ei esitetty vierailukohteita.
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48 Muut esille tulevat asiat
Vammaisneuvosto keskusteli Posti Kotipalvelut Oy:n toiminnasta. Tämä
henkilökohtaisen avun ostopalvelu on aloitettu maaliskuussa 2020. Tällä
hetkellä palvelun piirissä on noin 160 asiakasta. Toiminnassa on vakavia
asiakkaan tietoturvaan liittyviä ongelmia.
KOSKA ON KESKUSTELTU/TULLAAN KESKUSTELEMAAN? Asiasta on
käyty keskustelua sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoisen
kanssa 9.4.2020. Keskustelussa olivat läsnä Johanna Aaltonen ja Maija
Aatelo.
Asia päätettiin viedä tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Sovittiin, että Maija
Aatelo keskustelee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Sirpa Hanskan
kanssa myös kilpailutuksista. Vammaisneuvostoa ei osallistettu millään
tavoin henkilökohtaisen avun ostopalvelun kilpailutukseen.
Vammaisneuvosto keskusteli siitä, että sen tulisi ottaa enemmän kantaa
vallitseviin epäkohtiin ja kirjoittaa asioista paikallislehtiin. Päätettiin, että
lähiviikkojen aikana julkaistaan lehtijuttu, jossa voidaan käsitellä
vallitsevaa koronavirustilannetta vammaisten näkökulmasta (esim.
puhelinpalvelujen ongelmat, vammaisen henkilökohtainen apu ja
sairastuminen). Lisäksi voidaan muistuttaa hajusteiden käyttöön ja
kotieläinten julkisiin tiloihin viemiseen liittyvistä ongelmista
esteettömyyden näkökulmasta.
Sovittiin, että Hanna Kähkönen kirjoittaa luonnoksen lehtijutusta viikolla
15 ja lähettää sen kommentoitavaksi Katja Visille, Johanna Aaltoselle,
Maija Aatelolle ja Håkan Westerholmille. Håkan muistutti, että julkaisut
tulee tehdä myös ruotsiksi. Julkaisut päätettiin tehdä suomeksi ja
ruotsiksi. Porvoon kaupungilla on olemassa oma käännöspalvelu, jota
myös vammaisneuvosto voi käyttää. Myös sanomalehdet tekevät
käännöksiä.
Lopuksi todettiin, että on tärkeää, että vammaisneuvosto muistaa kutsua
vaalilautakunnan puheenjohtajan kokoukseen syksyllä 2020. On tärkeää
varmistaa esteettömyys vuoden 2021 kuntavaaleissa.
49 Kokouksen päättäminen
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02. Osallistujat vaikuttivat
pääsääntöisesti tyytyväisiltä Skype-kokoukseen, vaikka kokouksen alussa
oli ongelmia tekniikan kanssa.

_____________________
Johanna Aaltonen
puheenjohtaja / sihteeri

__________________________
Katja Vis
sihteeri

_______________________

___________________________

Håkan Westerholm /

Seija Koponen /

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja
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