
Vammaisneuvosto  
 

Aika: 21.2.2022 klo 16.00–17.56 

Paikka: etäkokous Microsoft Teamsin kautta 

 

Läsnä:   Kaj-Christer Ojala, puheenjohtaja 

 Clara Westerlund-Horttana, jäsen 

 Fredrik Lindgren, jäsen 

 Siv Allenius, jäsen 

 Jill-Mari Forsström, varapuheenjohtaja 

 Marika Törnqvist, jäsen 

 Johanna Österlund, sihteeri 

  

 

§ 1 Kokouksen avaaminen  

 

Puheenjohtaja Kaj-Christer Ojala avasi kokouksen klo 16.03. 

 

 

§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 3  Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Clara Westerlund-Horttana ja Siv Allenius valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

 

§ 4  Esityslistan hyväksyminen  

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksessa. 

 

 

§ 5 Ajankohtaista kuljetuspalvelusta 

 

Keskusteltiin siitä, että kuljetuspalvelun tulisi olla aina esityslistalla, koska se on jatkuvasti 

ajankohtainen. Neuvoston ehdotuksena on, että otetaan yhteyttä eri yhdistyksiin ja tiedustellaan 

kokemuksia kuljetuspalvelusta. Neuvoston kuljetuspalvelun käyttäjien edustaja Jill-Mari Forsström 

on saanut kutsun kuljetuspalvelua koskevaan kokoukseen 2.3.2022. Kokouksen on kutsunut koolle 

Lohjan kaupunki. Kokoukseen osallistuu eri kuntien, palveluntuottajien, eli Menevän ja Lähitaksin, 

sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajia. 

 

Raaseporin vammaisneuvosto haluaa tuoda kokoukseen seuraavat asiat:  

 

- Taksi ei tule, vaikka asiakas on varannut/tilannut matkan. 

- Taksi ajaa väärään osoitteeseen.  



- Taksikortti ei toimi.  

- Monella tarvetta vakiotaksiin, varsinkin sellaisilla, joilla on älyllinen kehitysvamma. 

- Tarvetta ruotsinkielisille palveluille kuljetuspalvelua käytettäessä. 

 

 

§ 6 Hyvinvointialueeseen liittyvät uutiset 

 

Kyseessä on tänä vuonna alkava rakenneuudistus, ja työ jatkuu hyvinvointialueen toiminnan 

aloittamisen jälkeenkin. Kyse on monista rakennemuutoksista, joiden toteuttaminen vie aikaa. 

Hyvinvointialueella ruotsin kielen asema on RKP:lle ensisijainen asia.  

 

Ajatuksia hyvinvointialueesta ja neuvoston tulevaisuudesta: 

Miltä vammaisneuvosto näyttää tulevaisuudessa? Onko koko hyvinvointialueella vain yksi 

vammaisneuvosto? Todettiin, että ruotsin kielen eteen on tehtävä lobbausta. Mikäli neuvostojen 

määrää vähennetään, meidän on nostettava esiin ruotsin kieltä ja maaseutua. Neuvosto haluaa 

toimia esikuvana Raaseporissa ja olla suuren yleisön tavoitettavissa, osoittaa kiinnostusta ja 

osallistua siihen, mitä tarjotaan.  

 

 

§ 7    Ajankohtaista Kårkullasta 

 

Kuntayhtymä lakkautetaan. Kårkulla ja muut kuntayhtymät lakkautetaan ja vastuu siirtyy 

hyvinvointialueelle.  

 

 

§ 8    Neuvoston kokoontumismahdollisuudet 

 

Tällä hetkellä vammaisneuvosto saa kokoontua enintään neljä kertaa vuodessa. Neuvosto toteaa, 

että se tuntuu kovin vähäiseltä tehokkaan toiminnan ja asioiden käsittelyn kannalta. Neuvoston 

jäsenet pohtivat seuraavaan kokoukseen mennessä, tulisiko valtuustolle laatia kirjelmä/pyyntö siitä, 

että neuvosto saisi kokoontua useammin kuin neljästi vuodessa. 

 

 

§ 9    Tiedotustilaisuuksien materiaalin läpikäynti 

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta koskeva tiedotustilaisuus. Tilaisuuteen osallistuivat 

puheenjohtaja Kaj-Christer Ojala ja sihteeri Johanna Österlund. Muut neuvoston jäsenet ovat 

saaneet materiaalia ja tietoa sähköpostitse. Puheenjohtaja Kaj-Christer Ojala osallistuu 

hyvinvointialueen tiedotustilaisuuksiin noin kerran kuussa. 

 

 

§ 10    Tiedotusvälineiden läpikäynti 

 

- Raasepori-hanke 2050. Miltä Raaseporin pitäisi näyttää 30 vuoden päästä? Esteettömyys 

vammaisille. Lukemisen arvoinen artikkeli.  

- Keskustelua Yle Vega Västnyland -radiokanavalla: Tammisaaren torilla ei ole 

invapysäköintiä. Tällaista ei ole myöskään kävelykadun yläpäässä. Esiin nostettiin myös 

monen paikan hiekoittamattomuus. 

- Raasepori on taas liittynyt lapsiystävällisten kuntien piiriin, mutta omin ehdoin.  

 

 

 



 

§ 11     Muut asiat 

 

- Puheenjohtaja Kaj-Christer Ojala on kutsuttu reumayhdistyksen kokoukseen 30.3.2022 

kertomaan neuvoston tehtävistä ja toiminnasta. 

 

- Miten yhteydenpito eri yhdistysten kanssa hoidetaan? Neuvoston jäsenet miettivät asiaa, ja 

asiasta keskustellaan neuvoston seuraavassa kokouksessa.  

 

- Kodissa tehtävien muutostöiden työryhmä: Raaseporin neuvostoa edustavat Kaj-Christer-

Ojala ja Clara Westerlund-Horttana.  

 

- Neuvoston rooli uudisrakentamisessa, esim. teknisten ratkaisujen suunnittelussa. Neuvosto 

toivoo, että siihen otettaisiin yhteyttä, jotta se voisi antaa lausunnon tai laatia kirjelmän 

rakennuksiin ja suunnitteluun liittyen.  

 

 

§ 12     Seuraava kokous 

 

Vammaisneuvoston seuraava kokous pidetään 9.5.2022 klo 16.00. 

 

 

§ 11 Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päättyi klo 17.56. 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja Clara Westerlund-Horttana hyväksyi pöytäkirjan sähköisesti 11.5.2022. 

Pöytäkirjantarkastaja Siv Allenius hyväksyi pöytäkirjan sähköisesti 12.5.2022. 

 

 

 

 

     

                
       
 


