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HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8 /2016
VAMMAISNEUVOSTO

Kokousaika 14.12.2016 klo 14.00  16.35

Kokouspaikka Kaupungintalo
Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä Ilpo Haaja, puheenjohtaja
Arzu Caydam-Lehtonen
Karl-Mikael Grimm
Sirpa-Liisa Kuittinen
Timo Lehtonen
Timo Martelius
Peeta Piiparinen
Aulikki Rautavaara
Pirjo Tujula
Allan Wilén
Reija Lampinen sihteeri

Poissa Tuija Arvo
Iiro Auterinen
Kristiina Karhos
Anni Kyröläinen
Sini Perho
Riikka Pöyhönen
Leena Simola-Nikkanen
Laura Viljakainen
Mikaela Westergård

Ennen kokousta juotiin joulukahvit

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2. Osallistujien toteaminen
Todettiin osallistujat.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karl-Mikael Grimm ja Allan Wilén.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Lähetetään jäsenille, kun saadaan ulos tietokoneelta. Annetaan
tiedoksi seuraavassa kokouksessa.
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6. Terveiset alueellisilta vammaisneuvostopäiviltä
Vammaisneuvostopäivillä Tampereella olivat Arzu Gaydam-Lehto-
nen ja Sirpa-Liisa Kuittinen. Vammaisten henkilöi-

keskusteltiin vilkkaasti.
Osallistujat totesivat, että päivä oli antoisa ja sisälsi paljon uusia
asioita YK:n vammaissopimuksen toteuttamisesta käytännössä
Myös valtakunnallisen vammaisneuvoston työnkuva ja nimi muut-
tuvat. Kyseessä on Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvotte-
lukunta 1.1.2017. Lyhenne Vane kuitenkin säilyy.

7. Työvaliokunnan asiat
Puheenjohtajisto päätti edellisen kokouksen jälkeen, että alueelli-
sille vammaisneuvostopäiville osallistuvat Arzu Gaydam-Lehtonen
ja Sirpa-Liisa Kuittinen. Sihteeri laati kaupunginhallitukselle hake-
muksen oikeudesta osallistua seminaariin.  Päätös asiasta saa-
tiin, mutta päätöksen mukaan kulut on maksettava vammaisneu-
voston käyttövaroista, joihin tällaiset matkat eivät ole koskaan ai-
kaisemmin kuuluneet.
Puheenjohtajiston päätöksen mukaisesti asiasta lähetettiin oikai-
supyyntö.  Keskustelujen jälkeen hallintopäällikkö Niinimaan
kanssa, se vedettiin kuitenkin pois, jotta osallistujat pääsivät läh-
temään Tampereelle.

Vammaisneuvoston työvaliokunta on päättänyt 2016 antaa kun-
niakirjan esteettömyydestä Helsingin kaupunginmuseolle.  Asia
julkistettiin Kansainvälisen vammaistenpäivän aamukahvitilaisuu-
dessa.

8. Määrärahahakemus vuodelle 2017
Esitettiin vammaisneuvoston käyttövaroiksi 3750 euroa ajalle
1.1.2017  31.6.2017.  Sihteeri valtuutettiin hoitamaan asiaa.

9. Kevään 2017 varsinaiset kokoukset
Helsingin kaupungin vammaisneuvoston varsinaiset kokoukset
pidetään kaupungintalolla keväällä 2017 klo 14:00  16:30 seu-
raavasti: ti  17.1., to 23.2., ti 28.3, ja to 18.5.

10.          Tiedotusasiat
Kansainvälisen vammaisten päivän aamukahvi
Lämminhenkinen tilaisuus, jossa mukana kahvilla ja kes-
kustelemassa 37 osallistujaa. Kaupungintalon ravintola
hoiti tilaisuuden loistavasti. Kiitos siitä.

 Sihteeri lomalla 21.12.16  2.1.17; puheenjohtajisto vas-
tuussa vammaisneuvoston asioista.

 Vammaiskortti
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Asiaa käsitelleeseen tilaisuuteen osallistuneet kertoivat
kuulemastaan.  Vielä tässä vaiheessa ei vammaisneuvos-
tolla ole syytä argumentoida asiaa tarkemmin.  Odotellaan
asian etenemistä.

11.          Muut esille tulevat asiat
Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen otti aamukahvilla puheeksi
vammaisneuvoston mahdollisuuden keskustella valtuustoryhmien
puheenjohtajien kanssa tulevaisuuden yhteistyöstä.  Samalla eh-
dotettiin myös, että vammaisneuvosto voisi esittäytyä ja esittää tär-
keimmät painopisteensä kevään strategiaseminaarissa Porvoossa
helmikuussa 2017. Päätettiin, että mikäli strategiaseminaariin
päästään sinne lähtevät puheenjohtajat ja asiantuntijoina tausta-
joukkoihin vammaisasiamies ja esteettömyydestä vastaava Pirjo
Tujula.  Käytännön toteutuksesta huolehtii tämä ydinjoukko.
Asiasta keskusteltiin vilkkaasti. Todettiin, että vammaisneuvosto
haluaisi mielellään tehdä jatkuvaa yhteistyötä valtuustoryhmien
kanssa ennen päätöksentekoa.
Päätettiin lähettää kirje asiasta kaupunginhallitukselle. Samoin ot-
taa yhteyttä valtuustoryhmien puheenjohtajiin keskustelun avaa-
miseksi.

Yleinen Facebook-sivusto talvikunnossapidosta on avattu.  Asia on
Timo Lehtosen vastuulla.

12. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.

Helsingissä 9. tammikuuta 2017

Ilpo Haaja Reija Lampinen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Allan Wilén Karl-Mikael Grimm


