VAMMAISNEUVOSTON NEUVOTTELUKUNNAN SYYSKOKOUS
Ti 21.11.2017 klo 18.00-20.08
valtuustotalo, vihreiden ryhmähuone, Espoonkatu 5, Espoo

1. Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Hanne Österberg avasi kokouksen klo 18.00.
Läsnäolijat esittäytyvät (liite 1)

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
Todettiin äänioikeutettujen järjestöjen edustajien lukumääräksi viisi (5), ja muut paikalla olijat, kaikki
yhteensä 14 henkilöä (liite 1)

3. Kokouksen järjestäytyminen
3.1.valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, Ritva Karhunen ja Tuula Koivula
3.2.valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa, samat kuin edellä.
Äänestystilanteessa kokous keskeytetään äänten laskun ajaksi.

4. Kokouksen työjärjestys ja esityslista
Kokouksen työjärjestys ja esityslista hyväksyttiin lisäyksenä väliaikaisen maakunnallisen
vammaisneuvoston järjestäytymiskokouksen tilanne-selvityksellä kohdaksi 9.

5. Alustus ja keskustelu aiheesta Vammaispalvelujen Sote valmistelut
Vammaispalvelupäällikkö Nina Hiltunen esitteli Uudenmaan Sote valmisteluja laajasti, uudistus kuitenkin
odottaa vallinnanvapausasian etenemistä.
Esittelydiat saa tarvittaessa Sirkku Kiviniityltä.

6. Vammaisneuvoston toimintasäännön muutosesitys ja siitä johtuva neuvottelukunnan
toimintasäännön muutos

Uuden kuntalain mukainen vaaliajankohta kuntavaaleille on joka neljäs kevät (edellinen 4-2017,
seuraava v.2021). Koska vammaisneuvosto asetetaan aina uuden vaalikauden myötä kahdeksi
vuodeksi, tulee vammaisneuvoston toimintasääntöä, ja samalla siihen kiinteästi liittyvää
neuvottelukunnan toimiohjetta muuttaa samaa aikataulua noudattavaksi.
Hyväksyttiin Vammaisneuvoston NEUVOTTELUKUNNAN toimiohjeen muutokset vammaisneuvoston
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toimintasäännön muutosta vastaaviksi (liite 2).

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta 2018 evästykseksi vammaisneuvostolle. Toivottiin
vammaisneuvoston toimivan edelleen joustavasti asioiden mukaan.

8. Muut järjestöjen esittämät asiat, jotka on kirjallisesti toimitettu vammaisneuvostolle neuvottelukunnan
toimiohjeiden mukaisesti syyskuun alkuun mennessä, sekä ilmoitusasiat.
Järjestöiltä ei ole tullut muita esityksiä, eikä ilmoitusasioita ollut.

9. Maakunnallisen väliaikaisen vammaisneuvoston asettamista esitetty Vammaisfoorumin puolesta.
Valtakunnallinen Vammaisfoorumi on 1.11.2017 lähettämässään kirjeessä kutsunut koolle kaikki n. 1600
Uudenmaan vammais- ja sairausjärjestöä kokoukseen 27.11.2017 väliaikaisen maakunnallisen
vammaisneuvoston valitsemiseksi. Samalla on pyydetty ehdokkaita 24.11 mennessä.
Ongelmaksi on muodostunut se, että kaikki järjestöt eivät ole tietoa saaneet, ja se, että uuden
maakuntalain luonnoksessa, sekä Uudenmaan Sote-valmisteluryhmän kannanotossa (Sote 2019
Uusimaa-sivun keskusteluosio) kerrotaan, että maakunnallinen vammaisneuvosto tulee valita
maakunnan alueen vammaisneuvostojen jäsenistä, eikä suinkaan, kten tässä kutsussa esitetään,
järjestöjen edustajista.
Päätettiin, että vammaisasiamies vielä lähettää edelleen espoolaisille järjestöille ko. kustun välittömästi.

10. Muut asiat
Ajankohdaksi vammaisneuvoston neuvottelukunnan kevät- ja syyskokoukselle 2018 kokousajat
päätettiin antaa puheenjohtajan tehtäväksi sovittaa ne vammaisneuvoston kokousaikatauluun
(ehdotuspäivinä olivat 17.4 tai 24.4, sekä 23.10 ja 31.10). Ajat tiedotetaan vammaisasiamiehen kautta
järjestöille.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08

Hanne Österberg

Aija Tarkiainen

puheenjohtaja

sihteeri

Tuula Koivula

Ritva Karhunen

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja
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