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VAMMAISJÄRJESTÖJEN KOKOUS 
 
 
Aika:  Torstai 23.3.2017, klo 15.00 – 17.15 
 
Paikka:  Kallion virastotalo, neuvotteluhuone 3. 
 
Käsiteltävä asia: Vammaisjärjestöjen ehdokkaiden nimeäminen mahdollisiksi Helsingin 

kaupungin vammaisneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2017 – 2019. 
 
Läsnä: Helsinkiläisten vammaisjärjestöjen edustajat, nykyisen 

vammaisneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
vammaisasiamies.   

 Paikalla oli 18 vammaisjärjestöä.  
 

  
1. KOKOUKSEN AVAUS 
Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Timo Lehtonen avasi kokouksen 
ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi yhteistyökokoukseen.  
 
2. ILMOITTAUTUMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
Todettiin läsnäolijat. Pyydettiin paikalla olevia vammaisjärjestöjä 
ilmoittamaan, mihin ryhmittymään se kuuluu tai haluaa kuulua 
ehdokkaita valittaessa. Järjestöjen mahdollisesti antamat valtakirjat 
luovutettiin vammaisasiamiehelle.  Kullakin paikalla olevalla 
Helsingissä toimivalla paikallisella vammaisjärjestöllä on 
äänestystilanteessa yksi (1) ääni.  Kukin paikalla oleva edustaja saa 
äänestystilanteessa edustaa vain yhtä (1) järjestöä kerrallaan. 
 
Sovittiin, että Uudenmaan Parkinson-yhdistyksellä ja Psykosociala 
föreningen Sympati rf:llä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei 
äänioikeutta. 

 
3.  PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA   
Puheenjohtajaksi valittiin vammaisneuvoston varapj. Timo Lehtonen. 
Sihteeriksi kutsuttiin vammaisasiamies Reija Lampinen 
 
4.   ESITYSLISTA TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
Hyväksyttiin. 
 
5. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karl-Mikael Grimm ja Kristiina 
Karhos. Karl-Mikael Grimm poistui yllättäen kesken kokouksen, joten 
hänen tilalleen valittiin loppuajaksi Tapio Rantanen.  Ääntenlaskijoiksi 
valittiin Peeta Piiparinen ja Ulla Reiterä-Paajanen. 
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6.  VALINTAKÄYTÄNTÖJÄ 
Kustakin järjestöstä on pyydetty 1-2 edustajaa kokoukseen. Näillä 
henkilöillä on puhe- ja äänioikeus (1 ääni/järjestö) kokouksessa. 
Ehdokkaiksi asetettavien henkilöiden kotikunnan tulee olla Helsinki. 
Jokaisen ehdokkaan tulee olla paikallisten vammaisjärjestöjen esittämä 
ja hyväksymä henkilö.  Hänen pitää olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen 
henkilö, joka kykenee toimimaan kunnallisessa luottamustehtävässä ja 
ajamaan eri tavalla vammaisten henkilöiden yhteisiä asioita. 
Varsinaisilla jäsenillä ei ole varaedustajia. 
Valtaosa järjestöistä oli jo ennakolta yhdessä neuvotellut oman 
vammaisjärjestöryhmittymänsä yhteiset ehdokkaat. 
 
Kukin vammaisjärjestöryhmittymä esitteli vuorollaan omat 
ehdokkaansa. Lopullisessa vammaisneuvoston jäsenten nimeämisessä 
kaupunginhallituksen on noudatettava tasa-arvolakia, joten ryhmittymiä 
pyydettiin kokouksen kuluessa pohtimaan vaihtoehtoja ja esittämään 
ehdokkaaksi sekä miestä, että naista. Samalla tuli päättää, kumpi 
ehdokkaista halutaan vammaisneuvostoon ensisijaisesti.  
Kaikilla ryhmittymillä ei ollut esittää kahta ehdokasta.  
 
 
7. EHDOKKAIDEN VALINTA 
Näkövammaisia edustavaa ehdokasta valittaessa ennakolta neuvotellun 
kyseisen vammaisjärjestöryhmittymän yhteisten ehdokkaiden lisäksi 
ehdolle haluttiin myös kolmas ehdokas.  Neuvottelun jälkeen 
jälkimmäinen vedettiin pois, koska yhteisten ehdokkaiden valinta oli 
tehty näkövammajärjestöjen etukäteiskokouksessa. 
 
Sairauskohtaisilla järjestöillä oli esitettävänään 2 yhteistä naisehdokasta 
ja toissijaisesti tarvittaessa 1 miesehdokas. 
 
Näkövammaiset vaihtoivat ensisijaisen ehdokkaansa naisesta mieheen.  
Näin tasa-arvolain säännös toteutui vammaisneuvoston 
järjestöjäsenehdokkaiden osalta optimaalisesti.   
 
Seuraavat henkilöt valittiin yksimielisesti ensisijaisina ehdolle Helsingin 
kaupungin vammaisneuvostoon vuosiksi 2017 – 2019.  Toissijaisista 
ehdokkaista on myös tehty lista, mikäli kaupunginhallitus sitä pyytää 
päätöksenteon tueksi. Lopullisen päätöksen tulevan vammaisneuvoston 
jäsenistä tekee kaupunginhallitus. 
 
• kuulovammaiset  Rami Valtasaari 

 Helsingin Kuurojen yhdistys ry 
 

• näkövammaiset  Ibrahim Milanovic 
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 

 
• liikuntavammaiset  Leena Simola- Nikkanen 

Helsingin Invalidien Yhdistys ry 
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• kehitysvammaiset  Timo Martelius   
  Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 

  
• neurologiset  Kristiina Karhos 

Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry 
 

• pitkäaikaissairaat /  Aulikki Rautavaara     
      sairauskohtaiset (2 edustajaa) Uumu ry 
 

     Pirkko Hyvärinen 
    Helsingin Reumayhdistys ry 

 
• mielenterveyssektori  Maarit Fredlund 

         Psykosociala föreningen Sympati rf 
 

• vammaiset lapset    Ilari Kousa 
   Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö ry 

 
• muut ja yleisjärjestöt   Timo Lehtonen 

    Kynnys ry 
 
 
Jokainen valittu ehdokas on vaalikelpoinen.   Todettiin, että kaikki ovat 
antaneet myös henkilökohtaisen suostumuksensa valintaan. 
 
8. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
Tämän yhteistyökokouksen pöytäkirjaa ei lähetetä erikseen kokoukseen 
osallistuneille järjestöille, vaan kaikki voivat lukea sen 
vammaisneuvoston nettisivuilta pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen. 

 
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15. 
 

  
 Helsingissä 29. maaliskuuta 2017 
 
 
 
 
 Timo Lehtonen  Reija Lampinen 
 kokouksen    kokouksen sihteeri 
 puheenjohtaja  09 31074028 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Kristiina Karhos    
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry 
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 Karl-Mikael Grimm 

Kynnys ry 
 
 
 
Tapio Rantanen 
Pääkaupunkiseudun Polioinvalidit ry 
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