1

ESPOON VAMMAISNEUVOSTON NEUVOTTELUKUNTA*
PÖYTÄKIRJA
Sääntömääräinen kevätkokous
Aika
Paikka

Maanantai 6.5.2019 klo 17.40 - 20.15
Leppävaaran Elä ja asu-seniorikeskus, ruokasali, Säterinkatu 3, 02600 Espoo.

Läsnäolijat

Österberg Hanne (VK), Vammaisneuvoston Neuvottelukunnan pj,
Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry.,
Tarkiainen Aija, Vammaisneuvoston Neuvottelukunnan sihteeri,
Apajalahti Mikko, Espoon Seudun Näkövammaiset ry.,
Bjugg Kristina, ESPIN ry.,
Bäckström Hanna (VK), Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry.,
Bäckström Irja (VK), Suomen Vammaisten Lasten Tuki ry.,
Bäckström Kalevi, Vammaisneuvoston Neuvottelukunnan varapj.,
Eteläsalo-Holmberg Emmi (VK), Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry.,
Gyllenberg Tiina, Espoon Kehitysvammatuki ry.,
Halonen Jyrki (VK), Espoon Mielenterveysyhdistys ry.,
Hartikainen Pirjo (VK), Espoon Kehitysvammatuki ry.,
Hirvonen-Skarbö Sari (VK), Espoon Kuuloyhdistys ry.,
Iltanen Anneli (VK), Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry.,
Jagadeesan Hannele, Espoon Reumayhdistys ry.,
Karhunen Ritva (VK), Espoon Reumayhdistys ry.,
Kiviniitty Sirkku, Vammaisasiamies, Espoon Kaupunki,
Koivula Tuula (VK), Uudenmaan CP-yhdistys ry.,
Kuusela Pirkko (VK), ESPIN ry.,
Nykänen Tuovi, ESPIN ry.,
Ojaniemi Pasi, Kulkukeskus-hanke, Espoon Kaupunki,
Penttilä Kaisa (VK), Svenska Synskadade i Mellersta Nyland rf.,
Penttilän avustaja,
Sulasalmi Raila (VK), Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry.,
Ticklén Marion, Kulkukeskus-hanke, Espoon Kaupunki,
Toiminen Reijo (VK), Espoon Seudun Näkövammaiset ry.,
Väisänen Tapio, Espoon Seudun Näkövammaiset ry.,
Walls Mika-Erik (VK), Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry.,
Ylönen Unto, ESPIN ry.
VK= valtakirja äänioikeudella edustaa yhdistystä

1§

Kokouksen avaus

Vammaisneuvoston neuvottelukunnan puheenjohtaja Hanne Österberg avasi kokouksen klo 17.40, ja
toivotti kaikki tervetulleiksi.

*Vammaisneuvoston neuvottelukunnan kokoukseen kutsuttavilla vammais- ja potilasjärjestöillä tulee olla
espoolaisia jäseniä ja toimintaa Espoon alueella. Järjestöjen ajantasaista listaa pitää vammaisasiamies
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2§

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla
toimiohjeen mukaisesti vähintään 30 päivää ennen, 4.4.2019 jäsenjärjestöille vammaisasiamies Sirkku
Kiviniityn toimesta.
Todettiin osallistujalistan mukaisesti paikalla olevaksi 28 henkilöä,
joista 15 henkilöllä on äänioikeuden antava valtakirja (osallistujalistalla merkitty VK).

3§

Alustus Kulkukeskus-hankkeesta

Pasi Ojaniemi ja Marion Ticklén kertoivat Kulkukeskus-hankkeen nykytilasta:
-välitysoperaattori kilpailutuksessa kesäkuussa kehittäjäasiakkaiden arviointi-tilaisuudet
-kuljetusyritykset kilpailutetaan sen jälkeen
-heinäkuussa koko hankkeen henkilöstö lomalla
-asiakasohjetyöpajat elo-syyskuussa
-syksyllä alkaa myös kuljettajien perehdytys
-pilotointi loppuvuodessa.
Lisäksi oli vielä kysymyksiä ja keskustelua aiheesta.

4§

Kokouksen järjestäytyminen

4.1 Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi Tuula Koivula ja Jyrki Halonen.
4.2 Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Kalevi Bäckström ja Sari Hirvonen-Skarbö.

5§

Vahvistetaan kokouksen työjärjestys ja asialista

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esitetyn mukaiseksi ja todettiin, että 7§ ei ole ollut tarkoitus lähettää
merkittyä liitettä, ja että merkitään 14§ vielä Neuvottelukunnan syyskokouksen ajankohta ja alustusaihe.
Päätettiin, että vaalit suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä, ja äänten mennessä tasan, ratkaisee
henkilövaaleissa arpa.

6§

Käsitellään vammaisneuvoston vuoden 2018 toimintakertomus

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuusela esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.
Kokous keskusteli vuoden 2018 toiminnasta ja todettiin, että toimintakertomus menee tämän jälkeen
Vammaisneuvoston hyväksyttäväksi.

7 § Vammaisneuvoston talousarvioesitykset vuoden 2020 kaupungin talousarvioon
Vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuusela esitteli asioita, joita on syytä nostaa esille kaupungin
talousarviota 2020 Vammaisneuvoston ja vammaisten henkilöiden palveluiden osalta.
Kokous keskusteli vuoden 2020 talousarvio-kohdista ja todettiin, että ehdotukset menevät tämän jälkeen
Vammaisneuvoston hyväksyttäväksi.

*Vammaisneuvoston neuvottelukunnan kokoukseen kutsuttavilla vammais- ja potilasjärjestöillä tulee olla
espoolaisia jäseniä ja toimintaa Espoon alueella. Järjestöjen ajantasaista listaa pitää vammaisasiamies
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8§

Vammaisneuvoston puheenjohtajan vaali

Vammaisneuvoston puheenjohtajan vaalissa valitaan toimiohjeiden mukaan vammaisneuvoston
puheenjohtaja jäsenjärjestöjen asettamista ehdokkaista (henkilövaali) seuraavaksi kaksivuotiseksi
toimikaudeksi.
Puheenjohtajaehdokkaaksi ESPIN ry asetti Pirkko Kuuselan. Muita ehdokkaita ei esitetty.
Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pirkko Kuusela ESPIN ry:stä.
Toimikausi on kaksi vuotta ja alkaa Kaupunginhallituksen nimetessä uuden Vammaisneuvoston kesäsyyskuussa 2019.
Kuusela kiitti luottamuksesta, ja kannusti kaikkia mukaan tekemään työtä espoolaisten vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden puolesta.

9§

Vammaisneuvoston viiden järjestöjäsenen vaali

Voimassa olevan vammaisneuvoston toimintasäännön mukaisesti Espoon vammaisneuvostossa on
järjestöedustajina puheenjohtaja, viisi vammais- ja potilasjärjestöjä edustavaa jäsentä sekä kullekin
henkilökohtainen varajäsen.
Valittiin vammaisneuvostoon jäsenjärjestöjen asettamista 10 henkilöehdokkaasta seuraavat viisi eniten
ääniä suljetussa lippuäänestyksessä saanutta henkilöä varsinaisiksi jäseniksi.
Toimikausi on kaksi vuotta ja alkaa Kaupunginhallituksen nimetessä uuden Vammaisneuvoston kesäsyyskuussa 2019.
Valitut
1. Mika-Erik Walls
(äänimäärä 9, ehdottaja: Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry)
2. Hanna Bäckström
(äänimäärä 8, ehdottaja: Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry)
3. Hanne Österberg
(äänimäärä 7, ehdottaja: Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry)
4. Kaisa Penttilä
(äänimäärä 5, ehdottaja: Svenska Synskadade i Mellersta Nyland rf)
5. Tiina Gyllenberg
(äänimäärä 4, Espoon Kehitysvammatuki ry.). Valinnassa Gyllenberg voitti
saman äänimäärän saaneen Sari Hirvonen-Skarbön Espoon Kuuloyhdistyksessä arvalla.
Myös seuraavat ehdokkaat saivat ääniä, mutta äänimäärä ei riittänyt tai arpa ei suosinut valintaan:
Mikko Apajalahti (3 ääntä), Emmi Eteläsalo-Holmberg (2 ääntä), Hannele Jagadeesan (3 ääntä), Sari
Hirvonen-Skarbö (4 ääntä), Marita Lassila (2 ääntä).

10 §

Vammaisneuvoston varajäsenten vaali sekä
henkilökohtaisten varajäsenten nimeäminen

Voimassa olevan vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan Espoon vammaisneuvostossa on
järjestöedustajina puheenjohtaja, viisi vammais- ja potilasjärjestöjä edustavaa jäsentä sekä kullekin
henkilökohtainen varajäsen. Eli tulee valita kuusi varaedustajaa järjestöjäsenille.
Varajäseniksi saatiin ehdolla kuusi jäsenjärjestöjen ehdokasta, joten vaalia ei tarvittu. Valituiksi tulivat
seuraavat kuusi henkilöä. Varajäsenten toimikausi on myös kaksi vuotta, ja alkaa Kaupunginhallituksen
nimetessä uuden Vammaisneuvoston kesä-syyskuussa 2019.
Varajäseniksi valittiin:
- Mikko Apajalahti (ehdottaja: Espoon Seudun Näkövammaiset ry.)
- Emmi Eteläsalo-Holmberg (ehdottaja: Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry.)
- Ritva Karhunen (ehdottaja: Espoon Reumayhdistys ry.)
*Vammaisneuvoston neuvottelukunnan kokoukseen kutsuttavilla vammais- ja potilasjärjestöillä tulee olla
espoolaisia jäseniä ja toimintaa Espoon alueella. Järjestöjen ajantasaista listaa pitää vammaisasiamies
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Sari Hirvonen-Skarbö (ehdottaja: Espoon Kuuloyhdistys ry.)
Tuula Koivula (ehdottaja: Uudenmaan CP-yhdistys ry.)
Marita Lassila (ehdottaja: Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry.)

Henkilökohtaisen varajäsenen valinta suoritettiin varsinaisen jäsenen saaman äänimäärän mukaisessa
järjestyksessä sekä aakosjärjestyksessä (sama äänimäärä), kuitenkin siten, että puheenjohtaja sai valita
ensin.
Henkilökohtaiset varajäsenet valittiin seuraavasti:
· Vammaisneuvoston puheenjohtajan Pirkko Kuuselan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin
Tuula Koivula
· Mika-Erik Wallsin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Emmi Eteläsalo-Holmberg
· Hanna Bäckströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Marita Lassila
· Hanne Österbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Mikko Apajalahti
· Kaisa Penttilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Sari Hirvonen-Skarbö
· Tiina Gyllenbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Ritva Karhunen

11 §

Vammaisneuvoston varapuheenjohtajan vaali

Uuden toimiohjeen mukaan valitaan vielä vammaisneuvoston varapuheenjohtaja valituksi tulleiden
vammaisneuvoston viiden järjestöjäsenen (§9 valitut) joukosta.
Pirkko Kuuselan ehdotuksesta vammaisneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti
jatkamaan Mika-Erik Walls.

12 §

Vammaisneuvoston Neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin valinta

Valittiin yksimielisesti Vammaisneuvoston Neuvottelukunnan
- puheenjohtajaksi jatkamaan Hanne Österberg
- varapuheenjohtajaksi jatkamaan Kalevi Bäckström
- sihteeriksi jatkamaan Aija Tarkiainen
seuraavaksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi.
Neuvottelukunnan toimihenkilöiden kausi alkaa heti, ja jatkuu vuoden 2021 kevätkokoukseen saakka.

13 §

Kaupunginhallitukselle valittavaksi esitettävien hallintokuntien ja/tai
liikelaitosten ja lautakuntien nimeäminen

Neuvottelukunnan toimiohjeiden mukaan Vammaisneuvostoon kuuluu järjestöedustajien lisäksi kolme
hallintokunnista ja/tai liikelaitoksista valittavaa edustajaa ja kolme lautakunnista valittavaa edustajaa
henkilökohtaisine varajäsenineen.
Päätettiin, että vammaisneuvosto saa täydentää tässä kohden tehtyjä valintoja hallintorakenteen
muuttuessa (tekninen muutos).
Valittiin seuraavat hallintokunnat ja/tai liikelaitokset, nyk. tulosyksiköt sekä lautakunnat, joista
Vammaisneuvosto esittää Kaupunginhallitukselle valittavaksi jäsenet ja varajäsenet vammaisneuvostoon
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:

*Vammaisneuvoston neuvottelukunnan kokoukseen kutsuttavilla vammais- ja potilasjärjestöillä tulee olla
espoolaisia jäseniä ja toimintaa Espoon alueella. Järjestöjen ajantasaista listaa pitää vammaisasiamies
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Luottamuselimet (lautakunnat)
Varsinainen jäsen

Varajäsen

1. Sosiaali- ja terveyslautakunta
2 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
3. Kaupunkisuunnittelulautakunta

1Tila- ja asuntojaosto
2. Liikunta- ja nuorisolautakunta
3. Rakennuslautakunta

Kaupungin edustajat (tulosyksiköt):
Varsinainen jäsen
1. Vammaispalvelut
2. Tilakeskus-liikelaitos
3. Opetus- ja varhaiskasvatus

Varajäsen
1. Terveyspalvelut
2. Rakennusvalvontakeskus
3. Liikunta- ja nuorisopalvelut

Toimikausi on myös kaksi vuotta, ja alkaa Kaupunginhallituksen nimetessä uuden Vammaisneuvoston
kesä-syyskuussa 2019.
Neuvottelukunta piti lautakuntaedustajien työtä erittäin onnistuneena ja toivoo, että uudella
kaksivuotiskaudella saataisiin edustajiksi samat henkilöt.

14 §

Muut järjestöjen esittämät asiat jotka on kirjallisesti toimitettu vammaisneuvostolle
sekä muut asiat

Vammaisneuvosto ilmoittaa, että Vammaisneuvostolle ei ole tullut toimiohjeiden mukaiseen annettuun
määräaikaan, maaliskuun alkuun mennessä. Näin ollen virallisia muita asioita ei ole.
Muina asioina tuotiin esiin:
- Neuvottelukunnan syyskokous pidetään tiistaina 29.10.2019
- Neuvottelukunnan syyskokouksen alustusaiheena mahdollisuuksien mukaan
’Esteetön työelämä’

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 20.15.

Vakuudeksi

________________________________
Hanne Österberg,
Vammaisneuvoston neuvottelukunnan pj.

_______________________________
Aija Tarkiainen,
Vammaisneuvoston neuvottelukunnan sihteeri

_________________________________
Tuula Koivula
pöytäkirjantarkistaja

________________________________
Jyrki Halonen
pöytäkirjantarkistaja

*Vammaisneuvoston neuvottelukunnan kokoukseen kutsuttavilla vammais- ja potilasjärjestöillä tulee olla
espoolaisia jäseniä ja toimintaa Espoon alueella. Järjestöjen ajantasaista listaa pitää vammaisasiamies

