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Helsingin vammaisneuvoston kokous –muistio 6/2021 
 
Aika: Tiistai 8.6.2021 klo 14.00 – 16.00. 
 
Paikka: Hybridi-kokous: Terassikabinetti, J-kerros / osa Teams etäyhteydellä.  
 
Läsnä: Justus Mollberg (puheenjohtaja) (L)  Vasemmistoliitto  
varsinaiset Arzu Caydam-Lehtonen (L) Sosiaalidemokraatit 
jäsenet Niina Halonen-Malliarakis Vihreät 
 Kaija Hietanen (L) Perussuomalaiset 
 Pirkko Hyvärinen  Helsingin Reumayhdistys ry 
 Pia Hytönen Kokoomus 
 Susanna Haapala  Kynnys ry 
 Kristiina Karhos (L) Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry 
 Ibrahim Milanovic  Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 
 Aulikki Rautavaara  Uudenmaan munuais- ja maksayhd. Uumu ry 
 Anneli Salmevaara  Helsingin Kuuloyhdistys ry 
 Sari Sepponen Kehitysvammatuki 57 ry 
 Leena Simola-Nikkanen (L) Helsingin Invalidien Yhdistys ry 
 Samuli Tsupari Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö 
 
Kaupungin pysyvät asiantuntijat  
 Titta Reunanen (L) Kaupunginkanslia, alueosallisuus  
 Pirjo Tujula Kaupunkiympäristön toimiala 
 Jonna Weckström Sosiaali- ja terveystoimiala 
 Tiina Lappalainen (sihteeri) (L) Kaupunginkanslia, vammaisasiamies 
 
Poissa Timo Martelius Kehitysvammatuki 57 ry 

 Ann-Cristie Mattson Psykosociala föreningen Sympati rf 
 Heidi Halkilahti Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
 Sini Perho Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 
Vieraileva asiantuntija 

 Kulttuurikeskus Caisan johtaja Catia Suomalainen Pedrosa. 
 
 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus  
Puheenjohtaja Justus Mollberg toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi hybridi-
kokouksen klo 14.00.  

 

2. Osallistujien toteaminen  
Todettiin osallistujat. 

 
3. Asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 
 
4. Tiedoksi edellisen kokouksen muistio 

Merkittiin vammaisneuvoston muistio 5/2021 tiedoksi. 
 
 

https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/06/Vammaisneuvosto-muistio-25.5.2021.pdf
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5. Muistion tarkastajat 
Muistion tarkastajiksi valittiin Arzu Caydam-Lehtonen ja Leena Simola-
Nikkanen. 
 

6. Vammaisneuvoston lausunto liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta 2022-2026 
Vammaisneuvosto kävi keskustelun lausuntoluonnokseen tarvittavista 
tarkennuksista ja sen jälkeen hyväksyi lausunnon Helsingin 
liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta 2022-2026.   

 
7. Mennyttä ja tulevaa 

Vammaisneuvosto kävi keskustelun menneestä toimintakaudesta ja hyväksyi 
toimikauden 2017-2021 toimintakertomuksen. Hyväksyttiin myös toimikauden 
raportti ja arviointi, joka lähetetään kaupunginhallitukselle seuraavan 
asettamispäätöksen valmistelua varten. Keskustelussa vammaisneuvoston 
jäsenet arvioivat toimintakauden onnistumista ja kiittivät hyvästä yhteistyöstä. 
Tulevalle kaudelle esitettiin toive vammaisneuvoston ottamisesta paremmin 
mukaan kaupungin suunnitteluun ja valmisteluun. Lisäksi muistutettiin, että ensi 
vuonna 2022 Helsingin vammaisneuvoston perustamisesta tulee 40 vuotta. 

 

8. Esittely/info kesän esteettömistä kulttuuripalveluista 
Kulttuurikeskus Caisan johtaja Catia Suomalainen Pedrosa esitteli kulttuurin ja 
vapaa-ajan palveluja kesällä 2021.  
 
Keskustelussa vammaisneuvosto toivoi, että kaupungin kulttuuritapahtumia 
järjestettäisiin keskustapainotteisuuden sijaan myös lähiöissä. Esitettiin myös, 
että tiloista ei poistettaisi koronan ja terveysturvallisuuden vuoksi monille 
tarpeellisia levähdyspenkkejä. Vammaisneuvosto ehdotti myös, että museoissa 
kuten Hakasalmen huvilassa ja HAM:ssa voisi olla maksuttomia opastuksia 
päiväaikaan eikä ruuhka-aikaan klo 17. Liikkumisohjelmassakin on huomattu, 
että kulttuuri on ihmisille hyvä syy lähteä liikkeelle ja liikkumaan. 

 

9. Kaupungin toimialojen ja kaupunginkanslian ajankohtaiset kuulumiset 
Toimialojen ajankohtaiset kuulumiset oli esitelty toukokuun kokouksessa. 
 

10. Tiedotusasiat 
Pirkko Hyvärinen kertoi terveiset Liikkumisohjelman ikääntyneiden ja soveltavan 
liikunnan alatyöryhmästä, jonka työ jatkuu vuoden 2021 loppuun. Liikkumisvahti-
verkkosivun kautta voi seurata ohjelman toimenpiteiden toteuttamista.  
Liikkumisohjelmassa on keskitytty ikääntyneiden liikkujien asioihin, osa niistä 
koskevat myös vammaisia ja pitkäaikaissairaita kaupunkilaisia, kuten talvi-
kunnossapito, valaistus, penkit, pysäkit, maksuton joukkoliikenne ja kuljetus-
palvelut. Vammaisneuvoston edustaja loppuvuoden kokouksissa tulee varmistaa.  
 
Susanna Haapala kertoi juuri ilmestyneestä Lapset ja henkilökohtainen apu –
ohjeesta, jonka ovat koonneet yhteistyössä Suomen Kuntaliitto, Vammaisfoorumi 
ry ja Assistentti-info. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Justus Mollberg kiitti koko vammaisneuvostoa, kaikkia jäseniä 
aktiivisesta osallistumisesta vammaisneuvoston työskentelyyn.  
 

https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/06/Vammaisneuvoston-lausunto-liikenneturvallisuuden-kehittamisohjelman-luonnokseen.pdf
https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/06/Vammaisneuvoston-lausunto-liikenneturvallisuuden-kehittamisohjelman-luonnokseen.pdf
https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/06/Kuvan-palvelut-kesa-2021.pdf
https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/06/Kuvan-palvelut-kesa-2021.pdf
https://liikkumisvahti.hel.fi/
https://vammaisfoorumi.fi/ohje-lapsen-henkilokohtaisesta-avusta/
https://vammaisfoorumi.fi/ohje-lapsen-henkilokohtaisesta-avusta/
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Vammaisneuvoston jäsenillä on vahvaa kokemusta ja tietoa, jota vaikuttaja-
toimielimessä tarvitaan. Puheenjohtaja korosti, että vammaisten ihmisten  
oikeuksien tulee toteutua joka tapauksessa, mutta yhdenvertainen osallisuus ei 
tule annettuna. Yhteisten tavoitteiden edistämiseen tarvitaan laajempaa 
tietoisuutta ja myös paljon ulkopuolisia liittolaisia. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.  
 

Vakuudeksi  
 
 
Justus Mollberg  Tiina Lappalainen  
puheenjohtaja  sihteeri, vammaisasiamies 

 
 
Muistion tarkastivat 
 
 
 

Arzu Caydam-Lehtonen Leena Simola-Nikkanen   


