
Vammaisneuvosto 

 

Ajankohta: 9.5.2022 klo16.00–18.01 

Paikka: Etäkokous Microsoft Teamsin kautta 

 

Läsnä: Kaj-Christer Ojala, puheenjohtaja 

 Fredrik Lindgren, jäsen 

 Clara Westerlund-Horttana, jäsen 

 Siv Allenius, jäsen 

 Marika Törnqvist-Björklund, jäsen (poistui kokouksesta klo 17.15) 

 Johanna Österlund, sihteeri 

 

§ 1 Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Kaj-Christer Ojala avasi kokouksen klo 16.00.  

 

§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Fredrik Lindgren ja Clara Westerlund-Horttana valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. 

 

§ 4 Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksessa. 

 

§ 5 Kuljetuspalvelu – Raaseporin nykytilanne ja Jill-Mari Forsströmin terveiset Länsi-

Uudenmaan kuljetuspalvelutilaisuudesta 

Jill-Mari Forsström ei ollut läsnä vammaisneuvoston kokouksessa, joten hän ei voinut antaa tietoja 

neuvostolle.  

Kaj-Christer Ojala kertoi, mitä hyvinvointialuetta koskevissa kokouksissa oli keskusteltu 

kuljetuspalvelusta niissä kokouksissa, joihin hän oli osallistunut. Espoon malli: ”Kulkukeskus” 

lakkautetaan. Ehdotetaan kolmea muuta mallia, joista yksi otetaan käyttöön. Kynnys ry oli 

reagoinut hyvinvointialueen ehdotukseen kuljetuspalvelusta. Ehdotetut mallit eivät ole lain 



mukaisia. Uuden kuljetuspalvelujärjestelmän käyttäjänäkökulman mukaan uusi järjestelmä 

heikentää kuljetuspalvelua. Uusi malli eristää kuljetuspalvelun käyttäjää entisestään. Palvelu 

heikkenee ja käyttö vaikeutuu.  Keskustelua siitä, etteivät taksiyrittäjät saa riittävästi maksua 

kuljetuspalvelumatkoista. Vammaisneuvosto lähettää mahdollisesti lausunnon kuljetuspalvelusta 

edelleen hyvinvointialueen työryhmälle.  Jill-Marie Forsström toimittaa lausunnon 

hyvinvointialueen työryhmälle, koska hän on kuljetuspalvelun käyttäjien edustaja.  

 

6 § Västra Nylands Reumaförening rf:n ja Kaj-Christer Ojalan esitys vammaisneuvostolle 

(terveiset tilaisuudesta) 

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Kaj-Christer Ojala oli kutsuttu Västra Nylands Reumaförening 

rf:n kevätkokoukseen Tammisaaren Senioraan. Hänet oli kutsuttu reumayhdistyksen kokoukseen 

kertomaan vammaisneuvoston toiminnasta.  

Kokouksessa oli keskusteltu digitalisaatiosta ja siitä, voiko saada apua tai tukea esimerkiksi siihen, 

kuinka tietokonetta käytetään asioiden hoitamisessa. Tarjoaako kaupunki vastaavia palveluita? 

 

§ 7 Kirjelmä Raaseporille useampien kokousten pitämisestä vuodessa; Marika Törnqvist-

Björklund kertoo päätöksentekijöiden kanssa käydystä keskustelusta 

Vammaisneuvosto on saanut luvan kokoontua useamman kerran, jos siihen syytä. Aiemmin on 

saanut pitää neljä kokousta vuodessa. Vammaisneuvosto voi nyt pitää vähintään kuusi kokousta 

vuodessa sekä tarvittaessa jonkun ylimääräisen kokouksen. Asiasta on keskusteltu 

kaupunginsihteeri Thomas Flemmichin kanssa. 

 

§ 8 Tietoa sotesta ja Raaseporin / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta   

Kaj-Christer Ojala on vammaisneuvoston puheenjohtajana osallistunut kuukausittain sote-

kokouksiin. Kokouksissa on tullut esiin, että kuntien vammaisneuvostojen puheenjohtajat tuntevat 

itsensä riittämättömiksi. He haluaisivat vaikuttaa enemmän kokouksissa sekä tuoda esiin tärkeitä 

asioita. Hyvinvointialueen keskus on Espoossa. Kokouksissa on käynyt ilmi, että hyvinvointialueen 

valmistelutyö ei tule pysymään aikataulussa eikä sitä saada päätökseen vuoden 2022 loppuun 

mennessä. Kokouksissa on myös tuotu esiin, että poliittisissa piireissä tunnutaan hidastavan 

hyvinvointialueen kehittämistä. Epäröinti johtuu suunnitellun mallin puuttumisesta, ja tämän vuoksi 

kehitystä halutaan hiukan hidastaa. Tuntuu siltä, että monet valmistelutyöt ja ideat eivät saa kantaa 

hedelmää. 

Puheenjohtajan roolina on nyt ollut enemmänkin toimia tiedon jakajana; vaikuttamismahdollisuudet 

tuntuvat pieniltä. Kokouksissa esiin tulleet ehdotukset viedään kuitenkin jatkokäsittelyyn. 

 

§ 9 Lausuntopyyntö Raaseporin kaupungin strategiasta 2022 

Vammaisneuvosto on käsitellyt strategiaa ja kirjoittanut lausunnon ja kommentit, jotka toimitetaan 

eteenpäin. Lausunto tarkistettiin kokouksessa, ja Marika Törnqvist-Björklund toimittaa sen 

eteenpäin viimeistään 16.5.2022. 



 

§ 10 Lehdistö / Mediakatsaus – Esteettömyyteen liittyvät ajankohtaiset asiat Raaseporissa 

- Etelä-Uusimaa: Useita kirjoituksia Raaseporin sairaalasta ja palvelujen siirtämisestä Lohjan 

sairaalaan. 

 

- Svenska Yle: Artikkeli Katarinaskolanin peruskorjauksesta ja erilaisten vammaisten 

huomioimisesta. Vammaisneuvosto on ollut yhteydessä Raaseporin kaupunkiin. 

Vammaisneuvoston on jo suunnitteluvaiheessa voitava osallistua eri asioista tiedottamiseen. 

Kaupunki ottaa yhteyttä vammaisneuvostoon, kun asia tulee ajankohtaiseksi. 

 

§ 11 Muut asiat 

1. Mikä on vammaisneuvoston kanta, jos joku haluaa siltä toimeksiannon? Joihinkin 

vammaisneuvoston jäseniin on oltu yhteydessä erilaisissa asioissa (mikä on myönteistä). On 

sovittu, että vammaisneuvoston jäsenet yrittävät selvittää kysymyksiä ja asioita parhaalla 

mahdollisella tavalla. Vammaisneuvosto antaa kirjalliset vastaukset sille jätettyihin asioihin. 

Keskusteltiin siitä, että vammaisneuvosto toimii neuvoa-antavana toimielimenä ja että se ei 

voi aina vaikuttaa asioihin, mutta se voi kuitenkin tarkistaa ja selvittää asiat ja pyrkiä 

vaikuttamaan mahdollisuuksien mukaan. 

 

2. Vammaisneuvoston tulevaisuuden näkymät ja hyvinvointialueen uudistus Miten 

vammaisneuvosto toimii vastaisuudessa? Kaikilla kunnilla ei tule olemaan omaa 

vammaisneuvostoa. Koko hyvinvointialueelle tulee yhteinen vammaisneuvosto. Paikalliset 

neuvostot voivat asettaa ehdokkaita, jotka voidaan valita hyvinvointialueen 

vammaisneuvostoon. On vielä epäselvää, onko paikallisia vammaisneuvostoja 

hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä. Esiintyy jonkin verran huolta siitä, kuinka tämä 

vaikuttaa meihin. Voimmeko yhä vaikutta vai johdetaanko kaikki Espoosta? Raaseporin 

vammaisneuvosto pitää kiinni siitä, että vammaisneuvostoja on oltava kuntatasolla. 

 

3. Marika Törnqvist-Björklund jättää kaksi aloitetta Raaseporin valtuustolle. 

Vammaisneuvoston muut jäsenet voivat allekirjoittaa aloitteen ennen niiden jättämistä. 

Aloitteet koskevat: 

 

- Luontopolun rakentaminen pyörätuolilla ja rollaattorilla liikkuville. Ajatuksena on, että 

luontopolku rakennetaan puusta.  

 

- Tammisaaressa Knipanin rannalle rakennetaan pyörätuoliluiska tukikaiteella. Luiska 

kulkee nurmen ja hiekan yli veteen. Paikan päällä pitää myös olla vesipyörätuoli, jota 

voi käyttää. Tällöin myös henkilöt, joilla on toimintarajoitteita, voivat uida.  

 

4. Karjaan uusi kulttuuritalo: 

Svenska synskadade i Västnyland rf on esittänyt näkemyksiä kulttuuritalosta, mutta heihin 

ei ole otettu yhteyttä kiertokäyntiä varten. 

 



5. Vammaisneuvosto totesi, että pitää laatia kirjelmä, joka lähetetään kaikille yhdistyksille. 

Pitää korostaa, mitä tulee ottaa huomioon esteettömissä tiloissa, esimerkiksi koulujen 

kirjastojen, kulttuuritalojen jne. korjausrakentamisessa tai uudisrakentamisessa.  

 

§ 12 Seuraava kokous 

Vammaisneuvoston seuraava kokous pidetään 12.9.2022 klo 16.00 vammaispalvelujen tiloissa, os. 

Raaseporintie 37, Torpetissa (Tammisaari).  

 

§ 13 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.01. 

  

Pöytäkirjan tarkastaja Clara Westerlund-Horttana hyväksyi pöytäkirjan sähköisesti 2.6.2022. 

Pöytäkirjan tarkastaja Fredrik Lindgren hyväksyi pöytäkirjan sähköisesti 2.6.2022. 

 


