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Kokouksen aihe Vammaisneuvoston kokous 

Kokousaika Keskiviikko 8.2.2023 klo 17.00 – 19.28 

Kokouspaikka Kokoushuone Vista  

Läsnä  
Rooli Nimi Läsnä Läsnäoloaika 
puheenjohtaja Mäenpää Marja x  
varajäsen Reponen Terhi   
jäsen Kuosmanen Tiina x  
varajäsen Mäkiö Sari   
jäsen Kuusela Mervi x  
varajäsen Rannikko Sari   
jäsen Taipaleenmäki 

Joonas 
x  

varajäsen Tuominen Annica   
    
Paimion 
seurakunta 

   

jäsen Hietanen Marika  x  
varajäsen Arola Pertti   
    
Paimion 
sydänyhdistys ry 

   

jäsen Alander Eira x  
varajäsen Mikko Kevätlahti   
    
Turun seudun 
invalidit ry 

   

jäsen Laaksonen Vesa x  
varajäsen -   
    
Varsinais-Suomen 
näkövammaiset ry 

   

jäsen Salonen Antti x  
varajäsen Salonen Raisa   
    
Turun seudun 
kehitysvammaisten 
tuki ry 

   

jäsen Leppänen Hilppa x  
varajäsen Ilkka Lintula   
    
Pöytäkirjanpitäjä Matleena Koskinen x  
    
Asiantuntija    
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Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden 
toteaminen 

 

 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää nimenhuudon läsnäolijoiden 
toteamiseksi. 

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esityslista on lähetetty 
toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta. 

 

 Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Puheenjohtaja Marja Mäenpää avasi kokouksen ja käytiin osallistujat 
läpi. Marika Hietanen tuli uutena Paimion seurakunnan edustajana 
vammaisneuvostoon Saara Kerolan tilalle. Kaupunginhallitus 
vahvistaa jäsenyyden.  

 .  

 

   

 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
 Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuille ja 

viedään tiedoksi Paimion kaupungin hyvinvointilautakunnalle. 
 
  
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin jäsenet Hietanen Marika ja 

Laaksonen Vesa. 
 
 
  
 
Esityslistan ja käsittelyjärjestyksen hyväksyminen  
 
  Vammaisneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
 
Asia 1 
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  Vammaisneuvoston sihteerin nimeäminen (liite) 

Hyvinvointikoordinaattori Matleena Koskisen vammaisneuvoston 
jäseneksi ja sihteeriksi Raija Ketosen tilalle. Henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi valitaan Tiina Kalasniemi Michaela Engblomin tila 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja toivotettiin liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori 

tervetulleeksi vammaisneuvostoon. 
 
 
 
Asia 2 
 

Vammaisneuvoston järjestämä yleisötilaisuus 
Yleisötilaisuus ”Soveltava liikunta ja sen merkitys” Paltanpuiston 
palvelukeskuksen ruokasalissa keskiviikkona 19.4.klo 15 (liite) 
 

   
 
Päätös: Vammaisneuvosto keskusteli tilaisuuden järjestämisestä. 

Tilaisuuteen toivotaan erityisesti soveltavaa liikunta järjestävän 
urheiluseuran osallistumista. Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelee 
tapahtumaa. 

 Todettiin, että tiedottamiseen ja markkinointiin pitää panostaa.  
 
 
Asia 3 
 

Vammaisten oikeuksien neuvottelukunta VANE:n tiedotukset 
Linkki sivustolle Etusivu - (vane.to) (liite) 
 

   
 
Päätös: Vammaisten oikeuksien neuvottelukunta VANE ei ole pitänyt vielä 

tämän vuoden puolella yhtään kokousta, joten ei ollut tiedotettavaa. 
Puheenjohtaja kehotti neuvoston jäseniä seuraamaan sivustoja. 

 
Asia 4 
 

Järjestöparlamentin kokous 7.2.2023 klo 18 
kaupunginhallituksen huoneessa 
- Vuoden 2023 Harrastusmessut ja siltasoudut lauantaina 19.8. klo 

12-17 Jokipuistossa, johon vammaisneuvosto osallistuu. 
   
 
Päätös: Vammaisneuvosto on harrastusmessuilla mukana. 

Vammaisneuvoston keskusteli esittelypisteen toteuttamisesta. 
Erityisesti toivottiin, että avustajakeskuksen ja eri 
vammaisjärjestöjen pisteet olisivat lähellä vammaisneuvoston 
messupistettä. 

https://vane.to/etusivu
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 Järjestöparlamentin seuraava kokous on 2.5.2023.   
 
 
 
Asia 5 
 

Vuosikellon 2023 tarkastelu ja päivitys (liite) 
 

   
 
Päätös: Vammaisneuvosto päivitetti vuosikelloa vammaisneuvoston 

tulevista tapahtumista. 
Esteettömyysraadin- ja saavutettavuusraadin kokous tiistaina 21.5. 
klo 15. Vammaisneuvoston kokous on 3.5.2023. 
Korttipaja marraskuussa paikkana on alustavasti Mikaelintalo.  

 
 
 
Asia 6 
 

Paimion vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2022 
 

   
 
Päätös: Puheenjohtaja kävi läpi vammaisneuvoston toimintakertomusta. 

Toimintakertomukseen tuli muutama lisäys, jotka täydennetään. 
Sihteeri muokkaa vielä hieman toimintakertomuksen ulkoasua ennen 
toimintakertomuksen julkaisemista. 

  Vammaisneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen. 
 
 
 
Asia 7 
 

Paimion sisäliikuntahallin hankesuunnitelman hyväksyminen 
Paimion tekninen lautakunta pyytää lausuntoa vammaisneuvostolta 
17.2.2023 mennessä. 

   
 
Päätös: Puheenjohtaja esitteli sisäliikuntahallin hankesuunnitelmaa. 

Puheenjohtaja luki alustavan lausunnon. Lausuntoon tehtiin 
muutama täydennys. Erityisesti toiseen kerrokseen toivottiin 
esteetöntä WC-tilaa. Poistumistiet nousivat myös esiin 
keskustelussa. 

 
 Vammaisneuvosto tekee lausunnon sisäliikuntahallista tekniselle 

lautakunnalle.  
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Asia 8 
 

Soveltavan liikunnan terveiset 
- Soveltavan liikunnan/paraurheilun sanaston 

julkaistamiswebinaari 19.1.2023 klo 10-11 
- Soveltavan liikunnan strategia 
- Liikuntatärskyt 9.5.2023 
- Avoimet Ovet -hanketapaaminen 8.3.2023 
- Soveltavan liikunnan koulutuspäivä avustajille 22.4.2023 
 

   
 
Päätös: Vammaisneuvoston sihteeri liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori 

esitteli soveltavan liikunnan/paraurheilun sanastoa, joka on 
luettavissa Liikuntatieteellisen Seuran sivustolla. Matleena esitteli 
tulevia soveltavan liikunnan tapahtumia. Aiemmin ilmoitettu 
soveltavan liikunnan koulutuspäivä avustajille peruuntui.  

  
 Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
Ilmoitusasiat 
 

- Avustajakeskus esittäytyy tiedote ja yhteistyö jatkossa. 
- Liikenneturvallisuuskoordinaattori Juha Heltimon lähettämät 

joulukuun (14.12.2022) ja tammikuun (25.1.2023) uutiskirjeet 
(liitteet) 

- Henkilötietojen päivitys 
- Talousarvion tarkastelu vuodelle 2023 
- Arkeen Voimaa -ryhmä käynnistyy 13.2. klo 10.  
- Vammaispalvelut, yhteydenoton terveyskeskuksen kautta. 
- Vammaisneuvoston puheenjohtaja on saanut ensimmäisen 

kokouskutsun alueelliseen vammaisneuvostoon. 
- Hyvinvointialue Varha on jaksanut järjestöille avustusta. 
- Matleena edustaa molempia neuvostoja ja on mukana 

alueellisessa vanhusneuvostossa. 
- Vanhus- ja vammaisneuvoston yhteinen lausunto vanhus- ja 

vammaisneuvoston jäsenyys hyvinvointilautakuntaan. 
- Vanhus- ja vammaisneuvoston edustus myös seuraparlamenttiin 

 
   
 
Päätös:  Vammaisneuvosto merkitsee asiat tiedoksi.  
 

Avustajakeskus kutsutaan mukaan Harrastusmessuihin. Yhteistyö 
avustajakeskuksen kanssa nähtiin tärkeänä. 
Henkilötietojen päivitys myös VANE:n sivuille.  
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Talousarvio tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. 
Lausunto kaupunginhallitukselle vanhus- ja vammaisneuvostojen 
mahdollisuudesta saada edustus hyvinvointilautakuntaan. 
 
 

 
 
 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28. 
 
  
  


