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HELSINGIN KAUPUNKI   Pöytäkirja 5 /2017 
VAMMAISNEUVOSTO    
 
 
 
 
 
Kokousaika  30.5.2017 klo 15.00 – 16.00 
 
Kokouspaikka Helsingin kaupunginmuseo 
 
Läsnä  Ilpo Haaja, puheenjohtaja 

Tuija Arvo 
Arzu Caydam-Lehtonen 

  Sirpa-Liisa Kuittinen 
  Timo Lehtonen 

Timo Martelius 
Sini Perho 
Leena Simola-Nikkanen 
Pirjo Tujula 
Allan Wilén 

  Reija Lampinen sihteeri 
 
Poissa  Iiro Auterinen 
  Karl-Mikael Grimm 
  Kristiina Karhos 
  Anni Kyröläinen 

Peeta Piiparinen 
Riikka Pöyhönen 
Aulikki Rautavaara 
Laura Viljakainen 

  Mikaela Westergård 
 

 
Vammaisneuvoston huomionosoitukset ja kokouskahvit ennen varsinaista  
kokousta. 

 
 

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 Arzu Caydam-Lehtonen ja 
Timo Martelius. 
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5.  Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Annettiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 

6.               Vanen virallinen edustaja sote-työryhmään 
Kyseessä on palvelutarpeen arviointi -alatyöryhmä. Päätettiin, että 
viralliseksi edustajaksi asetetaan työvaliokunnan jäsen Leena Si-
mola-Nikkanen. Samalla päätettiin, että kyseisen edustajan matka-
kulut sote-työryhmän kokouksiin maksetaan kuten vammaisneu-
voston varsinaisten kokousten matkakulut. Kokouspalkkioita ei 
makseta.  
Vammaisasiamies Reija Lampinen voi tarvittaessa auttaa asiakirjo-
jen laadinnassa. 
 

7.            Toimintakertomus 2015 - 2017 
Päätettiin yksimielisesti, että tilastot poissaolevista vammaisneu-
voston jäsenistä otetaan pois toimintakertomuksesta.  Muutoin sih-
teerin kirjaama esitys toimintakertomukseksi hyväksyttiin. 

 
8.            Vammaisasiamiehelle annettavat valtuudet 

Vammaisasiamiehelle annetaan valtuudet hoitaa vammaisneuvos-
ton kiireellisiä asioita ennen seuraavan vammaisneuvoston asetta-
mista.  Tarvittaessa hän voi epävirallisesti kysyä neuvoa tällä het-
kellä olemassa olevalta työvaliokunnalta.  Työvaliokuntaa ei enää 
1.6.2017 ole olemassa, joten se ei voi tämän jälkeen kokoontua 
eikä saada kokouspalkkioita tai matkakuluja. 

 
9.             Tiedotusasiat  

VR:n vammaisten avustamispalvelujen kohtaamispaikan siir-
täminen 
Varapuheenjohtaja Timo Lehtonen on käynyt neuvotteluja asiasta 
VR:n toimihenkilöiden kanssa.  Ehdotuksellemme kohtaamispai-
kan siirtämisestä takaisin katoksen alle ratapihalle ja istuinkäyt-
töön tarkoitetun nojauskaiteen saamisesta, on saanut myönteisen 
vastaanoton. Samalla läpikulkukäytävän suulle saadaan äänima-
jakka helpottamaan näkövammaisten suunnistautumista ratapi-
halta.  Takseille ja kuljetuspalveluautoille kohtaamispaikka olisi 
selkeä pikaohje, johon he tuovat tai josta pyydettäessä noutavat 
asiakkaan ilman erityisiä osoitteita. 

      
10.          Muut esille tulevat asiat 

         Muita asioita ei ollut 
 

11.           Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50. 
 
Kokouksen jälkeen lähdettiin opastetulle museokierrokselle. Myös 
Iiro Auterinen liittyi seuraamme. 

 
 
 

Helsingissä 5. kesäkuuta 2017 
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Ilpo Haaja                     Reija Lampinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 

 Arzu Gaydam- Lehtonen Timo Martelius  


