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Vammaisneuvoston kuulumisia helsinkiläisille vammais- ja pitkäaikaissairaus 
yhdistyksille 
 

Korona värittää edelleen syksyn kaikkia toimintoja ja kohtaamisia. Helsingin 
vammaisneuvosto on käsitellyt hybridi-kokouksissaan kaupungin toimialojen 
palveluja. Elokuun kokouksessa aiheena oli helppokäyttöinen joukkoliikenne, 
syyskuussa Kaupunkiympäristön (Kymp) toimiala sekä lokakuun kokouksessa 
käsittelyssä osa Sosiaali- ja terveys (Sote) toimialan palveluista. Löydät 
Helsingin Vammaisneuvoston kokousten materiaalin vammaisneuvoston 
verkkosivuilta. Vammaisneuvoston asialista on sivuilla viikkoa ennen kokousta ja 
muistio noin viikon kokouksen jälkeen. 
 
Vammaisneuvosto lausunnot 2020 –verkkolinkistä löytyy uusimpana 
vammaisneuvoston näkemykset kaupungin asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön ohjelma 2020 -luonnokseen.  
 
Joulukuun vammaisneuvoston kokoukseen 15.12. vammaisyhdistykset voitte 
esittää yhdistyksellenne tärkeää aihetta ja esitellä toimintaanne. Voitte tehdä 
ehdotuksen aiheesta 23.11. mennessä, sähköpostilla: vammaisasiamies@hel.fi.  
 
Vammaisneuvoston syksyn kokousten ja tapahtumien ajankohdat löytyvät 
syksyn 2020 toimintakalenterista. 
 

Tervetuloa osallistumaan ja seuraamaan syksyn vammaisneuvoston tapahtumia  
 
Vammaisneuvosto kutsuu Helsingin vammaisyhdistysten edustajat  
yhteistyöseminaariin, ke 28.10. klo 17-19.30  kaupungintalon tapahtumatorille. 
Koronatilanteen vuoksi tilaisuuteen voi osallistua max 40 osallistujaa. Tilaisuuden 
teemana: Kaupungin kokemukset koronavuodesta sekä työpajakeskustelut 
vammaisyhdistysten ja vammaisneuvoston yhteistyöstä ja vammaisneuvoston 
toiminnan kehittäminen. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet liitteenä ja 
vammaisneuvoston verkkosivuilla. 
 
Tervetuloa seuraamaan Osaaminen edellä - vammaisten osaajien työllistäminen 
–paneelikeskustelua  Helsinki-kanavalta ti 17.11. klo 13-15. Keskusteluun voi 
osallistua etäyhteydellä ja viestiseinän avulla. Keskustelu on osa 
pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen yhteiskokouksen ohjelmaa. 
 
Kalenteriin merkittäväksi: Vammaisten päivän 3.12.2020 klo 9-10.30 
vammaisneuvoston järjestämä aamutilaisuus kaupungintalon tapahtumatorilla ja 
on seurattavissa Helsinki-kanavalta. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet tulevat 
vammaisneuvoston verkkosivulle. 

 
Ideoita osallistuvaan budjetointiin  
 

Helsinkiläiset voivat jättää ehdotuksia osallistuvan budjetoinnin hankkeiksi 5.-
25.10.2020 välisenä aikana. Ideat voivat liittyä kaikkeen, mitä kaupunki tekee. 
Vammaisneuvosto kannustaa yhdistyksiä ideoimaan hankkeita, joilla voidaan 
lisätä osallisuutta kaupunkilaisille, joilla on erilaisia vammoja tai 
pitkäaikaissairauksia.  
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HKL:n viestejä sähköpostilla suoraan yhdistyksiin 
 

Kun yhdistyksenne haluaa välittää jäsenillenne tietoa metroasemien 
esteettömyydestä, tilatkaa HKL:n viestinnästä tiedotteet suoraan 
yhdistyksellenne: 
  
Mitä HKL viestisi yhdistyksille? 
HKL haluaa kehittää metroasemien hissien ja liukuportaiden käytön 
keskeytyksiin liittyvää viestintää reaaliaikaisemmaksi. Kokoamme yhdistyksistä 
sähköpostilistaa, jonka kautta tieto kulkisi nykyistä nopeammin. Tiedotamme 
jatkossa sähköpostilistan kautta metroasemien hissien ja liukuportaiden 
peruskorjauksista ja pidemmistä toimintahäiriöistä. Sähköpostilista täydentää 
normaaleja viestintäkanaviamme Twitteriä (@HKLhst), Helsingin kaupungin 
www-sivujen Tiedotteet liikenteen poikkeusjärjestelyistä ja metroasemien 
tiedotteita. 
 
Mitkä tiedot yhdistyksestä tarvitaan? 
Kiinteä sähköpostiosoite, jonka perillemeno ei ole henkilösidonnaista (esim. 
pj@yhdistys.fi). Jatkossa on hyvä ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen 
muutoksista. 
 
Kenelle tiedot HKL:ssä toimitetaan? 
Lähetä yhdistyksen sähköpostiosoite osoitteeseen: hkl.viestinta@hel.fi. 
 

 

 
Osallisuus esiin -valokuvaushanke 
 
Vammaisneuvostolla on käynnissä 
valokuvaushanke. Tarkoituksena on 
saada kuvissa näkyviin eri tavoin 
vammaisten kaupunkilaisten 
osallisuutta ja vuorovaikutusta.  
 
Kuvauksia on jo toteutettu ja 
toteutetaan mm. Lammassaaren 
lankkuluontopolulla, keilahallilla, lasten 
liikennekaupungissa ja koulussa, 
kirjoitustulkatussa taidenäyttelyssä ja 
saavutettavassa digiasioinnissa. 
 
Kiitos kaikille, jotka lähetitte 
konkreettisia ehdotuksia 
kuvausaiheista ja -paikoista sekä 
kuvauksiin vapaaehtoisina 
osallistuville! 

 

Valoa ja voimia syksyyn! 
 

Terveisin: Helsingin vammaisneuvosto ja vammaisasiamies Tiina Lappalainen 
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