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HELSINGIN KAUPUNKI   Pöytäkirja 1 /2017 
VAMMAISNEUVOSTO    
 
 
 
 
 
Kokousaika  17.1.2017 klo 14.00 – 16.40 
 
Kokouspaikka Kaupungintalo 
  Kaupunginhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä  Ilpo Haaja, puheenjohtaja 
  Tuija Arvo 
  Iiro Auterinen 
  Arzu Caydam-Lehtonen 
  Kristiina Karhos 
  Sirpa-Liisa Kuittinen 

Timo Lehtonen 
Timo Martelius 
Peeta Piiparinen 
Aulikki Rautavaara 
Leena Simola-Nikkanen 

  Pirjo Tujula 
  Laura Viljakainen 
  Allan Wilén 
  Reija Lampinen sihteeri 
 
Poissa  Karl-Mikael Grimm   
  Anni Kyröläinen 

Sini Perho 
Riikka Pöyhönen 

  Mikaela Westergård 
 
 

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 Kristiina Karhos ja Leena Simola-
Nikkanen. 

 
5.  Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Annettiin tiedoksi kaksi edellisten kokousten pöytäkirjaa. 
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6.               Valtuustoryhmien puheenjohtajien tapaaminen /strategiasemi- 

naari 
Työvaliokunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti järjestetään 9.2. 
17 valtuustoryhmien puheenjohtajien tapaaminen yhdessä vam-
maisneuvoston kanssa Kaupungintalolla klo14 – 16. Ilpo Haaja 
hoitaa kutsut. Esille otettavia asioita ovat: Vammaisneuvoston si-
jainti kaupungin uudessa organisaatiossa ja sen tehtävät. Vam-
maisten kuntalaisten erityistarpeiden puuttuminen kokonaan kau-
pungin yleisestä strategiasta. Miten edistetään vammaisneuvoston 
kuulemista kaikessa päätöksenteossa tulevaisuudessa? Kysei-
seen tilaisuuteen saa osallistua koko vammaisneuvosto, joten se 
on samalla vammaisneuvoston varsinainen kokous. 
 
Helsingin kaupungin strategiaseminaariin meno on edelleen epä-
varmaa, koska vastausta pyyntöömme ei ole saatu. Ilpo Haaja hoi-
taa asiaa. Mikäli strategiaseminaariin ei päästä, työvaliokunnan 
tehtäväksi annetaan laatia paperi asioista, joista olisimme halun-
neet puhua tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallituk-
selle. 
 
26.1.2017 saimme tiedon, ettemme saa osallistua kyseiseen semi-
naariin. 
  

7.              Työvaliokunnan asiat 
Päätettiin molempien facebook-sivustojen säilyttämisestä koskien 
Helsingin talvikunnossapitoa. 
Puheenjohtajisto on esittänyt kutsuttavia vierailijoita vammaisneu-
voston kokouksiin. Esitys hyväksyttiin. Maaliskuussa kokoukseen 
tulee Sami Sarvilinna ja toukokuussa Juha Jolkkonen. 
       

8.            Vierailu kaupunginmuseoon 
  Päätettiin, että nykyisen vammaisneuvoston viimeinen kokous 
 pidetään Helsingin kaupunginmuseossa tiistaina 30.5.2017  
                klo 14.00 alkaen.  Luvassa on opastettu kierros esteettömässä ja 

saavutettavassa museossa. 
             

 
9.           Vastaus Kelalle yms. lähetettyyn kirjeeseen 

Helsingin kaupungin vammaisneuvoston sai STM:ltä vastauksen 
kirjeeseensä, joka koski Kelan keskitetystä taksitilausnumerosta 
tilattavien kyytien tilauspuheluun liittyviin tietosuojakysymyksiin.  
Kirje annettiin tiedoksi ja samalla toivottiin, että sitä jaetaan järjes-
töille.  Samalla toivottiin, että terveydenhuollon antama pitkäaikai-
sen taksinkäytön todistus yleistyisi vaikeasti vammaisten henkilöi-
den käytössä.  

              
 

10.          Tiedotusasiat 
• Sihteeri lomalla 13.3. – 21.3.17; puheenjohtajisto on tällöin 

vastuussa vammaisneuvoston asioista. 
• Invalidiliitto ry järjestää 11.3.2017 seminaarin Sote tulee, 

oletko valmis? 
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• HELJÄ-esteettömyystyöryhmä järjestää HELJÄ-

seminaarin esteettömyydestä kiinnostuneille henkilöille 
11.4.2017 Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa. Tilaisuus 
on maksuton. 
 

11.          Muut esille tulevat asiat 
Päätettiin nimetä Timo Lehtonen viralliseksi vammaisneuvoston 
edustajaksi sekä HELJÄ-esteettömyys työtyhmään, että HELJÄ-
matkat työryhmään.  
 

12.           Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40. 

 
 
 

Helsingissä 2. helmikuuta 2017 
 
 
 
 
 

Ilpo Haaja   Reija Lampinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 

 Kristiina Karhos  Leena Simola Nikkanen   


