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Vammaisneuvoston kokoonpano  
 
Turun kaupunginhallitus nimeää kymmenjäsenisen vammaisneuvoston kaksivuotiskaudeksi. 
Vammaisneuvostossa ovat edustettuina kaupungin eri lautakunnat ja paikalliset vammaisjärjes-
töt. 1.5.2015 voimaan astunut kuntalaki velvoittaa kunnat asettamaan vammaisneuvoston vam-
maisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammais-
neuvoston toiminta on aiemmin perustunut lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä pal-
veluista ja tukitoimista.  
 
Turun vammaisneuvosto on perustettu 12.11.1981. Turussa kaupunginhallitus nimeää vam-
maisneuvoston, jossa sen toimintaohjeen mukaan on viisi vammaisjärjestöjen edustajaa sekä 
edustajat hyvinvointi-, sivistys, vapaa-aika- sekä ympäristötoimialalta. Kaupunginhallitus pyytää 
esitykset jäsenistä Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry:ltä ja edellä mainittuja aloja edusta-
vilta lauta- ja johtokunnilta.  
 
Kaupunginhallitus asetti 23.2.2015 vammaisneuvoston toimikaudelle 2015–2016. Puheenjohta-
jaksi nimettiin vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaisella vuorotteluperiaatteella kaupungin 
edustajana Timo Nurmio ja varapuheenjohtajaksi järjestöjen edustaja Pirkko Heino.   
 
Vammaisneuvoston sihteerinä toimi 21.7.2016 saakka sosiaaliasiamies, VTM Rita Salviander ja 
siitä lähtien sosiaaliasiamies VTM Sari Huusko. Turun kaupungin esteettömyysasiamies Jaana 
Solasvuo osallistuu vakituisesti vammaisneuvoston kokouksiin ja toimintaan. 
 
 
 
Vammaisneuvosto 2015-2016 
 
Timo Nurmio, puheenjohtaja 
kiinteistöliikelaitoksen johtokunta 
 

Vuokko Puljujärvi 
Kiinteistölaitoksen johtokunta 
 

Pirkko Heino, varapuheenjohtaja 
Turun Seudun Selkäyhdistys ry 

Tapio Jokinen 
Lounais-Suomen Diabetes ry 

Heikki O. Haulisto 
Polioinvalidit ry, Varsinais-Suomen osasto 

Leila Häkkinen 
Turun Seudun Invalidit ry 

Pirjo Seppälä, erosi 1.12.2015 
Maisa Saloniemi 
Turun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry 
 

Riitta Merenheimo-Laine 
Mielenterveysyhdistys Itu ry 

Olli Norberg 
Kynnys ry 

Satu Gustafsson 
Turun Seudun Reumayhdistys ry 

Markku Vuorinen 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry 

Seppo Maikola 
Turun Seudun Parkinsonyhdistys ry 

Emmi Lehtinen 
Sosiaali-ja terveyslautakunta 

Mette Karlsson  
Sosiaali-ja terveyslautakunta 

Jaakko Mäkelä 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 

Alpo Lähteenmäki 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 

Matti Raho 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Jani Rusi 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Merja Jämsäläinen 
Liikuntalautakunta 

Sari Ahola 
Liikuntalautakunta 

Vammaisneuvoston tehtävät 



Vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa viranomaisten, vammaisten henki-
löiden ja vammaisjärjestöjen välillä, ja siten edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja 
toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. 

Vammaisneuvosto toteuttaa tehtäviään 

• tekemällä yhteistyötä kaupungin luottamuselinten, viranomaisten ja vammaisjärjestöjen 
kanssa muun muassa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia. 

• suullisin ja kirjallisin aloittein ja esityksin. 
• tiedottamalla vammaisia koskevista asioista. 

 
Vammaisneuvoston kokoukset  
 
Vammaisneuvosto kokoontui vuonna 2016 kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäkuuta ja 
elokuuta. Asiakohtia oli 89. Vammaisneuvostolla on käytössään määräraha Turun kaupungin 
konsernihallinnossa. 
 

Yhteistyö ja tilaisuudet 

Vuoden 2016 ajankohtaisia asioita ovat olleet mm. kehitysvammalain muutos, YK:n vammaisso-
pimuksen ratifiointi, vammaispalveluiden kilpailutukset, sote-uudistus ja esteettömyys 

Toimintasääntönsä mukaan vammaisneuvoston tulee järjestää vuosittain kaksi tilaisuutta vam-
maisjärjestöille ja muille yhteistyökumppaneille.   
 
Vammaisneuvosto järjesti 25.1.2016 Meri-Karinassa alueen kansanedustajille, kaupungin työn-
tekijöille, vaikuttajaryhmien edustajille sekä vammaisjärjestöille yhteisen keskustelutilaisuuden 
jonka aiheena oli ”esteettömyys ja sen vaikutukset”.Tilaisuudessa arkkitehti (SAFA) Niina Kil-
pelä Invalidiliitto ry:n Esteettömyyskeskus ESKE:stä ja Turun seudun esteettömyysasiamies 
Jaana Solasvuo alustivat esteettömyyteen liittyvistä ajankohtaisista asioista yleisellä ja paikalli-
sella tasolla.  

Vammaisneuvosto osallistui vammaispalveluiden neuvottelupäiville 18.-19.2.2016 Helsingissä. 
Neuvottelupäivien järjestäjätahona oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton sekä Assistentti.info -verkoston kanssa. 

21.4.2016 kokouksessa oli vieraana projektiassistentti Mirjami Asikainen esittelemässä Turun 
museokeskukselle tehtyä saavutettavuussuunnitelmaa. Projektin yhteistyökumppaneina ovat 
olleet Turun seudun esteettömyysasiamies Jaana Solasvuo, Turun Kuurojenyhdistys ry, Varsi-
nais-Suomen Näkövammaiset ry, Kynnys ry ja Kulttuuri kaikille ry. Suunnitelman tekoon sisältyi 
esteettömyyskartoituksia. 

21.4.2016 kokouksessa Lapsi-ystävällinen kunta-mallia esitteli osallisuuden erityisasiantuntija 
Anri Niskala. 

Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Pirkko Heino, jäsen Olli Nordberg sekä sihteeri Sari 
Huusko osallistuivat 13.9.2016 vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ostopalve-
lun kilpailutuksen markkinavuoropuheluun. 

Vammaisneuvoston jäsenet osallistuivat Turun seudun vammaisjärjestöt TVJ ry:n seminaarin 
Missä menet SOTE?, joka järjestettiin Meri-Karinassa 10.10.2016. Puhujina oli mm.vammaisjär-
jestöjen edustajia, muutosjohtaja Antti Parpo ja kansanedustaja Annika Saarikko. 



Vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvoston yhteiskokous järjestettiin 17.11.216 Ruusukorttelissa. 
Aiheena oli sote-uudistus ja puhujana kaupunginsihteeri Antti Perälä. 
 
 
Vammaisneuvoston antamat lausunnot ja kannanotot vuonna 2016 
 
Maaliskuussa 2016 vammaisneuvosto otti kantaa Kauppatorin ympäristön liikenne-, katu- ja tori-
suunnitelmaan. Lausunnossaan vammaisneuvosto moitti suunnitelmaa vammaisia ja ikäihmisiä 
syrjivänä. Vammaisneuvosto edellyttää, että kauppatorin suunnittelussa noudatetaan soveltuvin 
osin Esteetön ympäristö –ohjekortteja (SuRaKu) ja että esteettömyysasiamies otetaan välittö-
mästi mukaan Kauppatorin suunnitteluun.  
 
Maaliskuussa 2016 vammaisneuvosto antoi kannanottonsa asemakaavan valmistelusta Raunis-
tulan kaupunginosaan os. Ramstedtinkatu 4. 
 
Vammaisneuvosto yhtyi maaliskuun 2016 kokouksessaan kunnallisten vammaisneuvostojen 
kannanottoon, joka koski suunnitelmia vammaispalveluihin kohdistetuista leikkauksista.  
 
1.8.2016 Vammaisneuvosto antoi ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta asetukseksi 
rakennuksen esteettömyydestä.  

13.10.206 kokouksessa vammaisneuvosto otti kantaa asemakaavamuutoksen valmisteluun 
Nummen kaupunginosan kortteleihin 22, 23 ja 88. Vammaisneuvosto totesi, että koska alueella 
sijaitsee erityiskoulu, on esteettömyyteen kiinnitettävä erityishuomiota ja käytettävä Esteetön 
ympäristö-ohjekortteja (SuRaKu). 

Asemakaavamuutos "Katariinakoti".Vammaisneuvosto totesi, että koska kyseessä on alue, 
jossa sijaitsee palvelutalo, puisto-ja katualueiden esteettömyys tulee olla kattava ja alueen 
suunnittelussa on käytettävä Esteetön ympäristö-ohjekortteja (SuRaKu). 
 
Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Pirkko Heino, jäsen Olli Nordberg sekä sihteeri Sari 
Huusko osallistuivat 13.9.2016 vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ostopalve-
lun kilpailutuksen markkinavuoropuhelu-tilaisuuteen. Vammaisneuvosto antoi lausuntonsa kil-
pailuttamisesta kokouksessaan 13.10.2016. 
 
Vammaisneuvosto on vuoden 2016 aikana seurannut Kakolan, Turun Palloiluhallin, Turun kau-
punginteatterin ja Yli-Maarian monitoimitalon rakennussuunnitelmia. 
 
 
Tiedottaminen  
 
Vammaisneuvoston toimintakertomus 2015 lähetettiin tiedoksi kaupunginhallitukselle, kaupun-
gin lauta- ja johtokunnille sekä vammaisjärjestöille. 
Turun kaupungin www-sivuilla on tietoa vammaisneuvostosta, mm. vammaispoliittinen ohjelma, 
vammaisneuvoston toimintasääntö sekä kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Vammaisneuvos-
ton sähköpostiosoite on vammaisneuvosto@turku.fi. 
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