
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turun kaupungin vammaisneuvosto 
 
 

Toimintakertomus 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vammaisneuvoston kokoonpano 
 

Turun kaupunginhallitus nimeää kymmenjäsenisen vammaisneuvoston kaksivuotiskaudek-
si. Vammaisneuvostossa ovat edustettuina kaupungin eri lautakunnat ja paikalliset vam-
maisjärjestöt.  

 
1.5.2015 voimaan astunut kuntalaki velvoittaa kunnat asettamaan vammaisneuvoston 
vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. 
Vammaisneuvoston toiminta on aiemmin perustunut lakiin vammaisuuden perusteella jär-
jestettävistä palveluista ja tukitoimista.  
 
Turun vammaisneuvosto on perustettu 12.11.1981. Turussa kaupunginhallitus nimeää 
vammaisneuvoston, jossa sen toimintaohjeen mukaan on viisi vammaisjärjestöjen edusta-
jaa sekä edustajat hyvinvointi-, sivistys, vapaa-aika- sekä ympäristötoimialalta. Kaupungin-
hallitus pyytää esitykset jäsenistä Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry:ltä ja edellä mai-
nittuja aloja edustavilta lauta- ja johtokunnilta.   
 
Kaupunginhallitus asetti 23.2.2015 vammaisneuvoston toimikaudelle 2015–2016. Puheen-
johtajaksi nimettiin vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaisella vuorotteluperiaatteella 
kaupungin edustajana Timo Nurmio ja varapuheenjohtajaksi järjestöjen edustaja Pirkko 
Heino.  

 
Vammaisneuvosto 2015-2016 
Jäsen   Varajäsen 
Timo Nurmio, pj  Vuokko Puljujärvi-Seila 
kiinteistöliikelaitoksen johtokunta kiinteistöliikelaitoksen johtokunta 
 
Pirkko Heino   Tapio Jokinen 
Turun Seudun Selkäyhdistys ry Lounais-Suomen Diabetes ry 
 
Heikki O Haulisto  Leila Häkkinen 
Polioinvalidit ry   Turun Seudun Invalidit ry 
Varsinais-Suomen osasto 
 
Pirjo Seppälä  Riitta Merenheimo-Laine 
Lounais-Suomen Diabetes ry Mielenterveysyhdistys Itu ry 
ero vammaisneuvostosta 1.12.2015 
 
Olli Nordberg   Satu Gustafsson 
Kynnys ry   Turun Seudun Reumayhdistys ry 
 
Markku Vuorinen  Seppo Maikola 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry Turun Seudun Parkinson-yhdistys ry 
 
Emmi Lehtinen  Mette Karlsson 
sosiaali- ja terveyslautakunta sosiaali- ja terveyslautakunta 
 
Jaakko Mäkelä  Alpo Lähteenmäki 
sosiaali- ja terveyslautakunta sosiaali- ja terveyslautakunta 
 
Matti Raho   Jani Rusi 
kasvatus- ja opetuslautakunta kasvatus- ja opetuslautakunta 
 
Marja Jämsäläinen  Sari Ahola 
liikuntalautakunta  liikuntalautakunta 
 
Vammaisneuvoston sihteerinä on toiminut VTM Rita Salviander, joka on Turun kaupun-
gin sosiaaliasiamies. Esteettömyysasiamies Jaana Solasvuo on vakio-osallistujana 
vammaisneuvoston kokouksissa.  
 



 
Vammaisneuvoston tehtävät 

 
 

Vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja 
toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä edistää yhteistoimin-
taa viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen välillä. 
  

 
Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvin-
voinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 
410/2015 § 28) 

 
Vammaisneuvosto toteuttaa toimintaohjeensa mukaisia tehtäviään 

• tekemällä yhteistyötä eri tahojen kuten kaupungin lauta- ja johtokuntien, kaupungin 
työntekijöiden sekä vammaisjärjestöjen kanssa mm. järjestämällä yhteisiä tilaisuuk-
sia ja neuvotteluja 

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

 
Vammaisneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun 
ottamatta. Vammaisneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2015 sekä järjesti kaksi 
yhteiskokousta Turun alueella toimivien vammaisjärjestöjen kanssa.  
 
Vammaisneuvostolla on käytössään määräraha Turun kaupungin konsernihallinnossa. 

 
Yhteistyö ja tilaisuudet vuonna 2015 
 

Turussa toimivia vaikuttajaryhmiä vammaisneuvoston lisäksi ovat lastenparlamentti, nuori-
sovaltuusto, vanhusneuvosto, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, monikulttuurisuus-
neuvosto ja seuraparlamentti. Konsernihallinnossa toimii asiakkuudet ja osallisuus –
yksikkö, joka koordinoi mm. vaikuttajaryhmien yhteistyötä. Vaikuttajaryhmien edustajat ovat 
kokoontuneet yhteisiin palavereihin. Vammaisneuvoston kokouksissa on käsitelty muiden 
vaikuttajaryhmien kokouksissa käsiteltyjä asioita ja nämä asiat on tiedotettu myös kaikille 
muille vaikuttajaryhmille.  
 
Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto pitivät yhteisen kokouksen marraskuussa 2015. Ko-
koukseen oli kutsuttu myös joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte. Kokouksessa käsiteltiin mm. 
palvelulinjastoa ja tarpeita reittien muuttamiseksi, rollaattorilla kulkevien hankaluudesta 
matkan maksamisessa, pysäkkikuulutusten käyttöönotosta sekä sähköbusseista ja niistä 
näkövammaisille henkilöille aiheutuvista turvallisuusriskeistä. Yhteiskokouksessa keskus-
teltiin lisäksi neuvostojen toiminnasta, esteettömyyteen liittyvistä kysymyksistä sekä esitel-
tiin sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen tehtävät.  
 
Vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan sen tulee kutsua vammaisjärjestöt kahdesti 
vuodessa yhteiseen kokoukseen. Syksyn vammaisjärjestöjen yhteiskokoukseen vammais-
neuvosto kutsui muut vaikuttajaryhmät esittelemään toimintaansa. Kaikki ryhmät olivat 
edustettuna. Kokouksessa käsiteltiin myös mm. vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 
vuodelle 2016. 
 
Kaupunginjohtaja perusti keväällä 2015 poikkihallinnollisen työryhmän laatimaan kaupun-
gin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Kaupunginjohtajan päätöksen mukaan työ-
ryhmä kuulee tarpeen mukaan kaupungin palvelukeskusten edustajia ja muita asiantuntijoi-
ta. Päätöksen mukaan työryhmä tulee prosessin aikana kuulemaan tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuusasioita edistäviä vaikuttajaryhmiä.  
 
Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa esitteli työryhmän linjauksia vammaisneuvoston koko-
uksessa huhtikuussa 2015. Pyrkimyksenä oli, että vaikuttajaryhmien esitykset ja kommentit 
otetaan huomioon jo asian valmisteluvaiheessa. Keskustelussa tuotiin esille mm., että si-



dosryhmätilaisuuksista saatuja palautteita hyödynnettäisiin suunnitelman laatimisessa ja et-
tä kuntalaisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan eri väestöryhmät, esim. vammaiset henki-
löt, iäkkäät henkilöt ja lapset (lapsivaikutusten arviointi).  
  
Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa valmistelevan työryhmän linjauksia käsi-
teltiin myös vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvoston kevään yhteiskokouksessa. Kokouk-
sessa käsiteltiin lisäksi kuntalaisten osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä vammais-
neuvoston edellisen vuoden toimintakertomus. 
 
Vammaisneuvoston pyynnöstä pidettiin keskustelutilaisuus joukkoliikenteestä. Osallistujina 
olivat seudullisesta joukkoliikenteestä joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte ja kehitysjohtaja 
Seppo Kemppainen sekä vammaisneuvostosta Timo Nurmio, Markku Vuorinen, Heikki O 
Haulisto ja Jaana Solasvuo. Keskustelussa tuli esille mm. seuraavia asioita: 
- ilmaiskuljetuksia ei enää lisätä. Tämä koskee mm. rollaattorilla kulkevia. 
- sähköisen rahastusjärjestelmän kehittäminen, kuulutukset mahdollisesti kokeiluna 
- esteettömät pysäkit: ei jatkosuunnitelmia 
- palvelulinjat, päivitetään 
 
Liitteessä 1 on lueteltu yksityiskohtaisesti yhteistyömuodot vuonna 2015. 
 
Vammaisneuvoston jäseniä on edustettuna muissa ryhmissä, kuten mm. Turun ja Kaarinan 
ev.lut. seurakunnan vammaisneuvostossa. Luettelo edustuksista on liitteessä 4. 
 

Aloitteet, esitykset ja lausunnot 
 
Vammaisneuvoston näkökulmia eri viranomaisille on tuotu esille kirjallisten esitysten lisäksi 
suullisesti mm. vammaisneuvoston kokouksissa. Vammaisneuvoston tekemät kirjalliset 
lausunnot ja esitykset on lueteltu liitteessä 2. 
 
Vammaisneuvosto antoi vammaispalvelutoimiston pyynnöstä lausunnon toimintasuunni-
telmasta vammaispalvelulain toteuttamiseksi. Vammaisneuvosto otti lausuntoa laatiessaan 
huomioon Assistentti.infolta ja Kuurojen Liitto ry:ltä saamansa palautteen.  
 
Vammaisneuvosto otti lausunnossaan kantaa mm. vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen 
järjestämiseen, palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun, asunnon muutostöihin sekä 
asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi toiminta-
suunnitelman, joka sisälsi suurelta osin vammaisneuvoston tekemät muutosehdotukset.  
 
Vammaisneuvosto antoi lausuntonsa Turun raitiotien yleissuunnitelmasta todeten mm., että 
toteutuessaan raitiotie takaa esteettömän ja turvallisen matkustamisen vammaisille henki-
löille.  
 
Vammaisneuvoston lausunnossa Turun rakennusjärjestysehdotukseen vammaisneuvosto 
korosti mm. sitä, että esteettömyyden vaatimuksissa noudatetaan esteetön ympäristö –
ohjekortteja (SuRaKu-ohjekortit).  
 
Hyvinvointitoimialan hoitotarvikejakelu muutti uusiin tiloihin Mäntymäen sairaala-alueelle. 
Hoitotarvikejakelun tilat ja palveluun liittyvät muutokset aiheuttivat tyytymättömyyttä ja ne-
gatiivista palautetta palvelun käyttäjiltä. Turun Seudun Ilco ja Lounais-Suomen Diabe-
tesyhdistys ry olivat keränneet järjestön jäseniltä palautetta. Vammaisneuvosto keräsi jär-
jestöjen ja esteettömyysasiamiehen palautteet ja lähetti palautteen sosiaali- ja terveyslau-
takunnalle toimenpiteitä varten.  
 
Vammaisneuvosto teki esityksen kaupungin viestinnälle koskien uusia turku.fi –sivuja. 
Vammaisneuvosto totesi yleisilmeen olevan hyvä. Huomiota kiinnitettiin kuitenkin mm. teks-
tin kokoon hakuruudussa ja värikontrasteihin sekä hakutoimintoon. 
 

Tiedottaminen 
 
Vammaisneuvoston toimintakertomus 2014 lähetettiin tiedoksi kaupunginhallitukselle, kau-
pungin lauta- ja johtokunnille sekä vammaisjärjestöille. 
 



Turun kaupungin kotisivulla www.turku.fi on tietoa vammaisneuvostosta, mm. vammaispo-
liittinen ohjelma, toimintakertomuksia ja vammaisneuvoston toimintaohje. Sivulla on myös 
vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat. Vammaisneuvoston sähköpostiosoite on 
vammaisneuvosto@turku.fi.  

 
Koulutus 
  

Vammaisneuvostolla on budjetissaan varattu määräraha jäsenten osallistumiseen koulu-
tukseen. Vammaisneuvoston jäsenet osallistuivat eri tahojen järjestämiin koulutustilaisuuk-
siin, jotka on lueteltu liitteessä 3.  

 
Vammaisneuvoston kokouksissa käsiteltyjä asioita 

 
Vammaisneuvosto kokoontuu kesäkuukausia lukuun ottamatta noin kuukauden välein. 
Vammaisneuvoston kokouksissa käsiteltyjä asioita on lueteltu liitteessä 5. Asiakohtia koko-
uksissa vuonna 2015 oli 102. 
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LIITE 1 

 
YHTEISTYÖ 
 
Päivämäärä Osallistujat Asia 
4.3.2015 Varajäsen Leila Häkkinen Kaupunkistrategian sidosryhmätilai-

suudet, hyvinvointi ja aktiivisuus –
ohjelma 

21.4.2015 Seudullisesta joukkoliikenteestä joukkolii-
kennejohtaja Sirpa Korte ja kehitysjohtaja 
Seppo Kemppainen, vammaisneuvostosta 
Timo Nurmio, Markku Vuorinen, Heikki O 
Haulisto ja Jaana Solasvuo. 

Mm. bussien pysäkkikuulutukset ja 
pysäkkien kuulutukset 

16.4.2015 Vammaisneuvoston kokouksessa kehittä-
mispäällikkö Maarit Luukkaa 

Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma 

21.5.2015 Vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen 
yhteiskokous 
 

Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma, kehittämispäällikköä 
Maarit Luukkaa 
Kuntalaisten osallisuus ja vaikutus-
mahdollisuudet, kehittämispäällikkö 
Heini Parkkunen 

28.5.2015 Vammaisneuvoston kokouksessa liiken-
nesuunnitteluinsinööri Juha Jokela 

Turun raitiotien yleissuunnitelma 

28.5.2015 Aiesopimus Hetan – Henkilökohtaisten 
Avustajien Työnantajien Liitto ry:n kanssa 
koskien Turun alueellisen tilaisuuden oh-
jausryhmää 
Vammaisneuvoston edustajaksi valittiin 
Markku Vuorinen ja varalle Olli Nordberg 

Syksyn 2016 tilaisuuden suunnittelu 

10.9.2015 Vammaisneuvoston kokouksessa toimitus-
johtaja Teppo Forss, TVT Asunnot Oy 

TVT Asunnot Oy:n toiminta 

26.11.2015 Vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvoston 
yhteiskokous 

Kaupungin vaikuttajaryhmien toimin-
nan esittely: 
Monikulttuurisuusneuvosto, Muhis 
Azizi ja Heikki Hölttä 
Lastenparlamentti, Merja Tiusanen 
Nuorisovaltuusto, Heidi Kaarnikko, 
Axa Narjus ja Alvar Euro 
Vanhusneuvosto, Ulla-Maija Vierimaa 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimi-
kunta, Kaarina Sainio 
Seuraparlamentti, Anri Niskala 
Vammaisneuvosto, Pirkko Heino 
 
Vammaisneuvoston toimintasuunni-
telma vuodelle 2016 

 Olli Nordberg, Jaana Solasvuo ja Markku 
Vuorinen 

Esteettömien bussipysäkkien kartoi-
tukset 

05.11.2015 Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston 
yhteinen kokous, isäntänä vammaisneu-
vosto 
Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte kutsut-
tuna  

Neuvostojen toiminta, joukkoliikenteen 
ajankohtaiset asiat, esteettömyyteen 
liittyvät ajankohtaiset asiat sekä sosi-
aaliasiamiehen ja potilasasiamiehen 
tehtävien esittely 

 
 
 
 
 
 

       



LIITE 2 
 
KIRJALLISET ALOITTEET, ESITYKSET JA LAUSUNNOT SEKÄ VASTAUKSET ESITYKSIIN       
  
Päivämäärä Asia Kohde 
19.2.2015 Vammaisneuvoston lausunto toimintasuunnitelmasta 

vammaispalvelulain toteuttamiseksi 
Vammaispalvelutoimisto 

12.3.2015 Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2014 Kaupunginhallitus, lauta-
kunnat, johtokunnat 

12.3.2015 Esitys tuoksuttomuuden edistämisestä osana esteettö-
myyttä ja osana seuraavaa Turun esteettömyysohjel-
maa 

Esteettömyysasiamies 

12.3.2015 Tiedoksi vammaispalvelutoimiston vastaus Kuurojen 
Liitto ry:n Turun aluetoimiston aloitteeseen koskien kuu-
rojen henkilöiden yhteydensaantia vammaispalvelutoi-
mistoon 

Kuurojen Liitto ry, Turun 
aluetoimisto 

16.4.2015 Valtakunnallisen vammaisneuvoston kysely Suomen 
vammaispoliittisen ohjelman VAMPOn toimeenpanon 
vaikuttavuudesta, vammaisneuvoston vastaus 

Vastaus valtakunnallisel-
le vammaisneuvostolle 

28.5.2015 Vammaisneuvoston lausunto Turun raitiotien yleis-
suunnitelmasta 

Kaupunginhallitus 

28.5.2015 Vammaisneuvoston lausunto Turun hoitotarvikejakelus-
ta 

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta 

10.9.2015 Vammaisneuvoston esitys koskien turku.fi –
verkkopalvelua 

Turun kaupungin viestin-
tä 

12.10.2015 Vammaisneuvoston lausunto Turun kaupungin raken-
nusjärjestysehdotuksesta.  

Kaupunginhallitus 

5.11.2015 Vammaisneuvoston kommentit Turun omaishoidon 
asiakasraadin laatimista kehittämisehdotuksista 

Opastava-hanke 

10.12.2015 Lausunto vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mu-
kaisten kuljetuspalvelujen vaatimukset palvelua kilpailu-
tettaessa  

Kilpailutuskriteereitä laa-
tiva työryhmä 

10.12.2015 Ehdotus vammaisneuvoston uudeksi toimintasäännöksi Kaupunginhallitus 
 
 
 
KOULUTUS/TILAISUUDET     LIITE 3 
 
Päivämäärä Tilaisuus, osallistujat Järjestäjätahot 
3.7.2015 Auringonkukkaprojektin 20-vuotisjuhla, Timo 

Nurmio ja Pirkko Heino 
Turun Aikuiskoulutuskeskuk-
sen lähihoitajaopiskelijat 

3.6.2015 Liikkumisen vapaus –seminaari, Heikki O Hau-
listo 

THL, liikenne- ja viestintäminis-
teriö, valtakunnallinen vam-
maisneuvosto, Lvi, Trafi ja VR-
yhtymä Oy 

30.9.2015 Keskustelu- ja palautetilaisuus Turun kaupungin 
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukais-
ten kuljetusten järjestämisestä, Heikki O Haulis-
to 

Kynnys ry, Invalidiliitto ry 

8.10.2015 Esteettömän rakentamisen teemapäivä, Heikki 
O Haulisto, Markku Vuorinen 

Turun ja Satakunnan ammatti-
korkeakoulut 

16.11.2015 Keskustelutilaisuus omaishoidon asiakasraadin 
työstä ja omaishoidon kehittämisestä 
Rita Salviander 

Opastava-hanke, hanketta 
toteuttavat Omaishoitajat ja 
läheiset –liitto ja Mielenterve-
ysomaisten keskusliitto – Fin-
Fami 

 
 
 
 
 



VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN EDUSTUS MUISSA RYHMISSÄ  LIITE 4 
 
Palvelulinjaston kehittäminen Jaana Solasvuo 

Kaupunginjohtajan nimeämä esteettömyystyöryhmä Jaana Solasvuo 

Finavia – lentokenttien esteettömyys 
 

Merja Jämsäläinen, Heikki O Haulisto,  
 

Turun ja Kaarinan ev.lut. seurakunnan vammaisneu-
vosto 

Pirjo Seppälä ja Markku Vuorinen 

Turku Kaikille –portaali Olli Nordberg 

Impivaaran esteettömyystyöryhmä Merja Jämsäläinen, Olli Nordberg, Heikki O 
Haulisto ja Markku Vuorinen 

Heta-Liiton alueellinen ohjausryhmä Turun syksyn 
2016 alueellisen toiminnan osalta 

Markku Vuorinen, varalla Olli Nordberg 

Postimerkkiraati Heikki O Haulisto 

 
 
 
VAMMAISNEUVOSTON KOKOUKSISSA KÄSITELTYJÄ ASIOITA  LIITE 5 
 
Vakiokokousasiana esteettömyysasiamiehen ajankohtaiset asiat 
Vakioasiana valtakunnallisen vammaisneuvoston pöytäkirjat ja tiedotteet kunnallisille vammaisneuvos-
toille 
Vakioasiana vammaisia henkilöitä koskevien asioiden käsittely lauta- ja johtokunnissa 
Kutsu kaupunkistrategian sidosryhmätilaisuuksiin 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Selvitys vammaispalvelulain mukaisten invataksikuljetusten toteutumi-
sesta 
Palaute hyvinvointitoimialan hoitotarvikejakelun uusista järjestelyistä 
Kaupunginjohtajan kutsu kaupunkistrategian sidosryhmätilaisuuksiin  
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Selvitys vammaispalvelulain mukaisten invataksikuljetusten toteutumi-
sesta 
Vammaisneuvoston talousarvion toteuma 2014 
Vammaisneuvoston lausunto toimintasuunnitelmasta vammaispalvelulain toteuttamiseksi 
Kh- Vammaisneuvoston asettaminen vuosiksi 2015–2016  
Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2014 
Vammaisneuvoston kokoukset kevätkaudella 2015 
Vammaisneuvoston määrärahat vuonna 2015 
Valtakunnallinen vammaisneuvosto – Tuoksuttomuuden edistäminen osana esteettömyyttä 
Kuurojen henkilöiden yhteyden saaminen vammaispalvelutoimistoon 
Turun hoitotarvikejakelu 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vastaus esitykseen joukkoliikenteen kehittämisestä 
Vaikuttajaryhmien viestintä 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Kehitysvammaisten palveluihin liittyvien maksujen tarkistus 
Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
Valtakunnallisen vammaisneuvoston kysely Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPOn toimeenpa-
non vaikuttavuudesta 
V-S erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus – KTO:n asiakkaiden ateriamaksujen korotus asumispalve-
luissa 
Auringonkukkaprojektin 20-vuotisjuhla 
Humalistonkadulle suunnitellun pyöräilytien käsittely 
Palvelulinjaston kehittäminen 
Turun raitiotien yleissuunnitelma 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Toimintasuunnitelma vammaispalvelulain toteuttamiseksi 
Heta-Liiton kutsu yhteistyöhön – Turun alueellinen ohjausryhmä syksy 2016 
Vammaisneuvoston syyskauden kokoukset 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Henkilökohtaisen avun palvelusetelien käyttöönotto 



Sosiaali- ja terveyslautakunta – Lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen  
VAMPO-seurannan Liikkumisen vapaus –seminaari 
Kokous joukkoliikenteen esteettömyydestä 21.4.2015 
TVT Asunnot Oy:n toiminta 
Uusi turku.fi –verkkopalvelu vammaisten henkilöiden kannalta 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Vastaus Kynnys ry:n tiedusteluun vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen 
turvallisuuden parantamiseksi 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeus sosiaali- ja terve-
yslautakunnassa 
Keskustelu- ja palautetilaisuus Turun kaupungin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista kulje-
tuspalveluista 
Esteettömän rakentamisen teemapäivä 8.10.2015 
Vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvoston syyskauden yhteiskokous 
Monikulttuurisuusneuvoston ja vanhusneuvoston kokouksissa käsiteltyjä asioita 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Turun osallistuminen Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammais-
ten perhehoitoyksikön toimintaan vuodesta 2016 alkaen 
Turun kaupungin rakennusjärjestysehdotus 
Ehdotus vammaisneuvoston toimintasäännöksi 
Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 3.-4.12.2015 
Vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteinen kokous 
Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18-19.2.2016 
Toiminnan suunnittelua vuodelle 2016 
Kasvatus- ja opetuslautakunta – Luolavuoren koulun eräiden toimintojen mahdollinen siirto 
Kaupunginhallitus – Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Hyvinvointitoimialan ja järjestöjen yhteistyön kehittäminen 
Verkkotoimituksen vastaus vammaisneuvoston esitykseen koskien www.turku.fi –sivuja 
Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2016 
Keskustelutilaisuus omaishoidon asiakasraadin työstä ja omaishoidon kehittämisestä 
Turun omaishoidon asiakasraadin kehittämisehdotuksia 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen 
sekä sotaveteraanien kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Selvitys vammaispalvelulain mukaisten invataksikuljetusten toteutumi-
sesta 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Vastaus vammaisneuvoston tiedusteluun koskien Turun hoitotarvikeja-
kelua 
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut – palvelulle asetettavat vaatimukset 
Vammaisneuvoston kokoukset kevätkaudella 2016 
Kj – Esteettömyystyöryhmän nimeäminen esteettömyysohjelman valmistelua varten 
VR:n tiedotus vammaispalveluihin tulleista muutoksista 
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