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Aika:

Tiistai 9.6.2020 klo 14.00 – 16.30,

Paikka:

Hybridi-kokous, Helsingin kaupungintalo, kokoushuone Ratikka 1. krs.
Suurin osa osallistui Teams-etäyhteydellä / 7 osallistujista paikalla (K)
kokoushuoneessa.

Läsnä:
varsinaiset
jäsenet

Justus Mollberg, puheenjohtaja (K) Vasemmistoliitto
Maarit Fredlund
Psykosociala föreningen Sympati rf
Niina Halonen-Malliarakis (K)
Vihreät
Pia Hytönen
Kokoomus
Pirkko Hyvärinen
Helsingin Reumayhdistys ry
Heikki Kaislanen
Perussuomalaiset
Kristiina Karhos (K)
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry
Susanna Haapala
Kynnys ry
Timo Martelius
Kehitysvammatuki 57 ry
Ibrahim Milanovic (K)
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Aulikki Rautavaara
Uudenmaan munuais- ja maksayhd. Uumu ry
Leena Simola-Nikkanen
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Mika Taberman (K)
Sosiaalidemokraatit
Samuli Tsupari
Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö

Kaupungin pysyvät asiantuntijat
Tiina Larva
Pasi Brandt
Pirjo Tujula (K)
Heli Rantanen
Tiina Lappalainen (K)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia, vuorovaikutus
Kaupunginkanslia, vammaisasiamies, sihteeri

Etänä vierailevat kulttuuri- ja vapaa-ajan (Kuva) toimialan edustajat ja asiantuntijat
Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Nasima
Razmyar, kuva-toimialalta toimialajohtaja Tommi Laitio, suunnittelija Elli Alho,
yksikön päällikkö Maria Nyström, liikunnansuunnittelija Tarja Vartiainen,
kehittämissuunnittelija Inari Penttilä, tiimiesimies Jukka Lundgren,
projektipäällikkö Jukka Tuominen, kulttuuriympäristöpäällikkö Sari Saresto,
kirjastonjohtaja Karoline Berg.
Poissa

Arzu Caydam-Lehtonen
Tiina Hedrén
Jonna Weckström

Sosiaalidemokraatit
Helsingin Kuurojen yhdistys ry
Sosiaali- ja terveystoimiala

1.
Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Justus Mollberg toivotti kaikki osallistujat niin etäyhteydellä kuin
kokoushuoneessa olevat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 14.00.
2.
Osallistujien toteaminen
Osallistujat esittäytyivät.
3.
Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
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4.
Tiedoksi edellisen kokouksen muistio
Vammaisneuvoston Muistio 1/20 merkittiin tiedoksi.
5.
Muistion tarkastajat
Muistion tarkastajiksi valittiin Ibrahim Milanovic ja Mika Taberman.
6.
Kulttuurin ja vapaa-ajan (Kuva) toimialan esittely ja keskustelu
Aiheina olivat Kulttuuri- ja vapaa-ajan (Kuva) toimialan esittely, tehtävät ja
palvelut eri tavoin vammaisten kaupunkilaisten näkökulmasta. Kuvan eri
asiantuntijat esittelevät toimialaa etäyhteydellä.
Aluksi kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari
Nasima Razmyar totesi, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyön
vammaisneuvoston kanssa on tärkeää. Hän kertoi koronakevään jälkeen
vähitellen käynnistyvistä palveluista.
Toimialajohtaja Tommi Laitio kertoi (esitys pdf) Kuva toimialan palvelujen
kehittämisen lähtökohtana olevan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Näkökulman
toteuttaminen vaatii jatkuvaa henkilöstön koulutusta. Tilojen suunnittelussa
huomioidaan esteettömyys ja digitalisten palvelujen toteutuksessa
saavutettavuus.
Suunnittelija Elli Alho kertoi (esitys pdf) Kuvan tilojen ja alueiden
esteettömyystyöstä. Toimipisteiden esteettömyystiedot löytyvät palvelukartassa.
Esimerkiksi Kisahalli on suurin liikuntainvestointi, jonka halutaan näyttävän
tulevaisuuden liikuntapaikalta, jossa nykyaikaisimmassa ympäristössä, saman
katon alla, voivat huippu-urheilu ja vapaa-ajan harrastaminen toteutua.
Kisahallista on tehty esteettömyyskartoitus peruskorjausta varten.
Ulkoliikuntapalvelujen tiimiesimies Jukka Lundgren kertoi suunnitelmista
rakentaa Stansviikiin Laajasaloon Kruunuvuoren rantaan esteetön uimaranta
(2022-2023). Hietsun rannalla on käytössä matto, jota pitkin pyörätuolilla
pääsee mereen uimaan.
Kohdennettujen liikuntapalvelujen yksikön päällikkö Maria Nyström sekä
liikunnansuunnittelija Tarja Vartiainen esittelivät (esitys pdf) kaupungin
liikkumisohjelman alatyöryhmän havaintoja soveltavasta liikunnasta sekä
kaupungin soveltavan liikunnan tarjontaa.
Kehittämissuunnittelija Inari Penttilä esitteli (esitys pdf) Kuva-toimialan
osallistuvan budjetoinnin hankkeiden toteuttamista. Seuraavaa OmaStadi
toteutusta suunnitellaan niin, että ideoita kerätään syksyllä 2020 ja äänestys
keväällä 2021.
Projektipäällikkö Jukka Tuominen Ratkaisutoimistosta kertoi (esitys pdf)
verkkopalvelujen saavutettavuuden varmistamisesta ohjelmistojen visuaalisen
suunnittelun yhteydessä. Uusien palvelujen saavutettavuus on jo auditoitu ja
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vanhoja palveluja auditoidaan. Työtä riittää pitkäjänteisessä
palvelusuunnittelussa.
Kulttuuriympäristöpäällikkö Sari Saresto kaupunginmuseosta kertoi (esitys pdf)
museoiden esteettömyydestä. Korjaushankkeiden yhteydessä suunnittelijan
kanssa etsitään hyviä ja esteettömiä ratkaisuja. esim. kaupungintalon
peruskorjauksen suunnittelussa.
Kirjastonjohtaja Karoline Berg esitteli (esitys pdf) kirjastojen hakeutuvia ja
sähköisiä palveluja. Palveluverkossa on 37 kirjaston palvelupistettä.
Poikkeusaikana on lisätty neuvontaa ja verkkopalveluja.
Vammaisneuvostossa Kuva-toimialan pysyvä asiantuntija, kehittämisasiantuntija Tiina Larva ehdotti vammaisneuvostolle ”Kysy asiantuntijalta” –
tilaisuuksia, joissa 15 min aikana voisi matalalla kynnyksellä kysyä ja
keskustella toimialan palveluista ja toiminnoista.
Keskustelun yhteydessä vammaisneuvoston jäsenet kysyivät esittelijöiltä mm.
koronan vaikutuksista liikuntaryhmiin, riskiryhmien omista ajoista uimahalliin,
Uimastadionin esteettömyydestä, esteettömästä joukkoliikenteestä
esteettömälle uimarannalle, esteettömästä vene- ja laivakalustosta
saariliikenteessä, sähköisistä ovenavauksista kulttuuri- ja vapaa-ajan tiloissa
sekä selkokielestä ja helppokäyttöisyydestä osana saavutettavuutta esim.
Varaamon käytössä. Kiitettiin toimialaa monipuolista esittelystä, keskustelua
pidettiin hyvänä ja myös jatkossakin tarpeellisena.
7.
Vammaisneuvoston lausuntojen hyväksyminen
- Vammaisneuvosto hyväksyi lausuntonsa Sosiaali ja potilasasiamiesten
selvityksestä vuodelta 2019.
- Vammaisneuvosto hyväksyi lausuntonsa Kati Juvan valtuustoaloitteeseen
kehitysvammaisten ihmisten työllistymisestä.
- Vammaisneuvosto hyväksyi lausuntonsa Mari Rantasen
talousarvioaloitteeseen vammaisten sosiaalityön resursseista.
- Vammaisneuvosto hyväksyi lausuntonsa Mari Rantasen
valtuustoaloitteeseen vammais-infosta.
8.
Vammaisneuvoston jäsenen vaihtuminen
Kynnys ry on vaihtanut edustajansa vammaisneuvostossa. Varsinaisena
jäsenenä aloittaa Susanna Haapala. Timo Lehtonen jatkaa varajäsenenä.
Susanna Haapala työskentelee Kynnyksen koulutussuunnittelijana ja
Assistentti-infon koordinaattorina. Toivotettiin Susanna tervetulleeksi.
9.
Vammaisneuvoston varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan jäsenen valinta vuosille 2020-2021
Vammaisneuvosto valitsi yksimielisesti uudeksi varapuheenjohtajaksi Kristiina
Karhoksen, joka toimii jo työvaliokunnan jäsenenä.
10.
Osallistumiset
Vammaisasiamies Tiina Lappalainen osallistuu keskushallinnon edustajana
erityisuimakortin kriteereitä käsittelevään työryhmään vuosina 2020-2021.
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11.
Muut esille tulevat päätösasiat
Ei ollut.
12.
Tiedotusasiat
Kynnyksen Assistentti-info haluaa selvittää kaupungin vammaispalvelujen
ostopalvelupäällikkö Minna Eroselta, miten henkilökohtaisen avun palvelusetelin
hinta muodostuu.
Korona-aikana vammaisneuvosto on antanut lausunnon kävelyn
edistämisohjelmasta sekä kommentit Soveltavan liikunnan havainnoista.
Tiina Lappalainen kertoi, että tarvitaan kuvia, joissa näkyy moninaisten
kaupunkilaisten osallisuutta ja vuorovaikutusta. Kuvia tarvitaan
vammaisneuvoston viestintään sekä uudelle yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja
ihmisoikeuksien ja Helsinki kaikille sivustolle. Hän pyysi vammaisneuvoston
jäseniä ehdottamaan lisää ideoita ja tekemään konkreettisia ehdotuksia kuvaaiheista ja kuvattavista henkilöistä: tiina.lappalainen@hel.fi.
13.
Seuraava kokous
Seuraava vammaisneuvoston kokous on ti 25.8.2020, jonka teemana on
Helppokäyttöinen joukkoliikenne; HKL, HSL ja Kaupunkiympäristön
liikenneympäristön suunnittelu. Seuraavakin kokous järjestetään mahdollisesti
hybridinä, jossa osa osallistuu etäyhteydellä ja osa saapuu fyysisesti samaan
kokoustilaan.
14.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.31 ja toivotti kaikille hyvää kesää.

Vakuudeksi
Justus Mollberg
puheenjohtaja

Tiina Lappalainen
sihteeri, vammaisasiamies

Muistion tarkastivat

Ibrahim Milanovic

Liitelinkit:

Mika Taberman

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan erityiset (7 kpl)
Lausunto Sosiaali ja potilasasiamiesten selvityksestä 2019
Lausunto Kati Juvan valtuustoaloitteesta kehitysvammaisten ihmisten
työllistymisestä
Lausunto Mari Rantasen talousarvioaloitteesta vammaisten sosiaalityön
resursseista
Lausunto Mari Rantasen valtuustoaloitteesta vammais-infosta

