
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto 2021 - 2023 
Helsingfors stads handikappråd 2021–2023
Kaupunginhallitus nimesi 30.8.2021 vammaisneuvostoon eri vammaryhmiä edustavat yhteisöt, 
jotka nimesivät keskuudestaan henkilöjäsenet vammaisneuvostoon. Kaikilla vammaisneuvoston 
jäsenillä on varajäsen.

Den 30 juni 2021 utnämnde stadsstyrelsen samfund till handikapprådet som representerar olika 
grupper av funktionsnedsättningar. Dessa samfund utnämnde sedan sina egna personmedlemmar 
till handikapprådet.

Jäsenet / Medlemmar 1.10.2021   

Helsingin kuuloyhdistys ry
Anneli Salmevaara 
anneli.salmevaara@helky.fi 
kuulovammaisten yhdistykset /
föreningar för personer med nedsatt hörsel

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 
Veera Florica-Rajala
veera.f.rajala@gmail.com 
näkövammaisten yhdistykset /
föreningar för personer med synskada

Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry 
Jan Huopainen
jan.huopainen@gmail.com
neurologiset yhdistykset /
neurologiska föreningar

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Sari Sepponen
sari.h.sepponen@gmail.com 
kehitysvammaisten yhdistykset /
föreningar för personer med utvecklingsstörning

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry
Sirpa Halmela
sirpa.halmela@elisanet.fi
pitkäaikaissairaiden / sairauskohtaiset
yhdistykset /föreningar för personer med kroniska 
sjukdomar / sjukdomsspecifika föreningar

Helsingin Reumayhdistys ry
Mikko Remes
mikko.remes@gmail.com
pitkäaikaissairaat / sairauskohtaiset yhdistykset / 
föreningar för personer med kroniska sjukdomar / 
sjukdomsspecifika föreningar

Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Markku Poikela 
markku@poikela.fi
liikuntavammaisten yhdistykset /
föreningar för personer med rörelsehandikapp

Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Päivi Seila 
seilapivi@gmail.com
mielenterveyssektorin yhdistykset / 
föreningar inom sektorn för psykisk hälsa

Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö 
Pauliina Lampinen 
pauliina.lampinen@vamlas.fi
vammaisten lasten ja nuorten yhdistykset / 
föreningar för barn och unga med 
funktionsnedsättningar

Kynnys ry
Susanna Haapala
susanna@assistentti.info
muut ja yleisjärjestöt/övriga och allmänna föreningar

Kaupungin luottamushenkilöt / 
Stadens förtroendevalda

Marja Kaitaniemi, puheenjohtaja 
(Vasemmistoliitto/ Vänsterförbundet) 
marja.kaitaniemi@gmail.com / puheenjohtaja, 
puh. 040 7788 617

Jari Mönkkönen Kokoomus / Samlingspartiet) 
jari.monkkonen@gmail.com 

Kristiina Karhos (Vihreät / De Gröna) 
kristiina.karhos@gmail.com 

Pirkko Johansson (SDP)      
johpirkko@hotmail.com 

Marko Joensuu (Perussuomalaiset/ 
Sannfinländarna) marko.joensuu65@gmail.com

mailto:anneli.salmevaara@helky.fi
mailto:ibrahim.milanovic@gmail.com
mailto:kristiina.karhos@gmail.com
mailto:timo.martelius@lehtijakumppanit.fi
mailto:arautava@welho.com
mailto:pihyvari@welho.com
mailto:leena.simola-nikkanen@hiy.fi
http://gmail.com
mailto:samuli.tsupari@hotmail.fi
mailto:susanna@assistentti.info
mailto:justusmollberg@gmail.com
mailto:piahytonen@hotmail.com
mailto:halonenmalliarakis@icloud.com
mailto:arzucaydam1@hotmail.com
mailto:kaijahietanen10@gmail.com


Kaupungin toimialojen ja keskushallinnon 
nimeämät pysyvät asiantuntijat 
Av stadens sektorer och centralförvaltning 
utsedda ordinarie experter

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala / 
Kultur- och fritidssektorn
kehittämisasiantuntija / utvecklingsexpert 
Tiina Larva 
tiina.larva@hel.fi / puh. 09 3108 5918

Kaupunkiympäristön toimiala /  Stadsmiljösektorn
esteettömyysasiamies / tillgänglighetsombudsman 
Pirjo Tujula
pirjo.tujula@hel.fi / puh. 09 3103 8410
 
Sosiaali- ja terveystoimiala /
Social- och hälsovårdssektorn 
vammaisten työ- ja päivätoiminnan 
päällikkö /
chef för arbets- och dagverksamhet för 
handikappade Tuomo Ratinen 
tuomo.ratinen@hel.fi / puh. 09 3104 3155

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala/ Sektorn för 
fostran och utbildning pedagoginen asiantuntija/ 
pedagogisk expert Heidi Halkilahti
heidi.halkilahti@hel.fi / puh. 09 3102 2889

Kaupunginkanslia / Stadskansliet 
erityissuunnittelija / specialplanerare 
Riikka Hensiksson 
riikka.henriksson@hel.fi / puh. 09 3102 5543
 
Vammaisneuvoston sihteeri / 
Sekreterare för handikapprådet
vammaisasiamies/ handikappombudsman 
Tiina Lappalainen
vammaisasiamies@hel.fi / 
puh. (09) 3103 6086, 040 1845 063
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