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Turun vammaisneuvoston toimintakertomus 2017 

 

 

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi 

kunnanhallituksen on kuntalain (410/2015) 28 § mukaan asetettava vammaisneu-

vosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.  

Turun vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen, 

kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyöelin 

tehtäväalueellaan.  

 

Turun vammaisneuvoston toimintasäännön 2 § mukaisesti sen tehtäviin kuuluu vai-

kuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 

asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osalli-

suuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutu-

misen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.  

 

1. Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden, vammaisjärjestöjen ja julkis-

ten yhteisöjen yhteistyötä kaupungissa.  

 

2. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä kos-

kevissa asioissa.  

 

3. Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakerto- 

          mus. 

 

4. Hoitaa muut vammaisneuvoston tehtäväalueeseen kuuluvat ja kaupunginhalli-

tuksen määräämät tehtävät. 

 

Kaupunginhallitus valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi vammaisneuvostoon 

kymmenen varsinaista jäsentä ja kullekin varajäsenen. Viisi varsinaista jäsentä ja 

heidän varajäsentään edustaa vammaisjärjestöjä ja viisi jäsentä ja heidän varajäsen-

tään edustaa kaupunginhallituksen nimeämiä luottamushenkilöitä. Turussa toimivia 
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vammaisjärjestöjä pyydetään tekemään esitys vammaisneuvoston jäseniksi ja vara-

jäseniksi.  

Vammaisneuvostolla on tarvittaessa oikeus kuulla asiantuntijoita sekä asiakohtai-

sesti nimetä keskuudestaan työryhmiä. 

Vammaisneuvosto tekee yhteistyötä konsernihallinnon asiakkuudet ja osallisuus- 

vastuualueen ja muiden vaikuttajaryhmien kanssa. Vammaisneuvosto kutsuu kaksi 

kertaa vuodessa kaupungin alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajat yhtei-

seen yhteistyö-ja neuvottelutilaisuuteen.  

(Vammaisneuvoston toimintasääntö, voimaan tullut 8.2.2016.) 

 

Kaupunginhallitus asetti 18.9. 2017 uuden vammaisneuvoston toimikaudelle 2017-

2019. Edellisen toimikauden neuvosto kokoontui viimeisen kerran 7.9.2017 ja uuden 

neuvoston ensimmäinen kokous pidettiin 12.10.2017.  

 

Vammaisneuvoston kokousten sihteerinä ja esittelijänä sekä päätösten toimeenpa-

nijana on toiminut VTM, sosiaaliasiamies Sari Huusko ja teknisenä sihteerinä toimis-

tosihteeri Seija Helajärvi Turun kaupungin hyvinvointitoimialan hallintopalveluista.  
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Vammaisneuvosto 2015-2017 

Jäsen    Varajäsen  

Timo Nurmio, pj   Vuokko Puljujärvi-Seila  

kiinteistöliikelaitoksen johtokunta  

 

Pirkko Heino   Tapio Jokinen 

Turun Seudun Selkäyhdistys ry Lounais-Suomen Diabetes ry  

 

Heikki O Haulisto  Leila Häkkinen  

Polioinvalidit ry   Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry     

Varsinais-Suomen osasto  

 

Pirjo Seppälä  Riitta Merenheimo-Laine  

Lounais-Suomen Diabetes ry  Mielenterveysyhdistys Itu ry  

(ero vammaisneuvostosta 1.12.2015) 

Maisa Saloniemi  

Turun Kehitysvammaisten Tuki ry 

 

Olli Nordberg   Satu Gustafsson  

Kynnys ry   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  

Merja Jämsäläinen   Sari Ahola  

liikuntalautakunta   liikuntalautakunta 
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Vammaisneuvosto 18.9. 2017-2019 

 

Jäsen    Varajäsen  

 

Pirkko Heino, puheenjohtaja Hilkka Huiskala 

Turun Seudun Selkäyhdistys ry Turun Seudun Nivelyhdistys ry 

 

Päivi Holm   Leila Häkkinen  

Turun Seudun Invalidit ry  Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry    
 

Merja Jämsäläinen  Markku Vuorinen 

Kynnys ry   Kynnys ry 

  

Maisa Saloniemi   Taru Luukkala  

Turun Kehitysvammaisten Tuki ry Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry 

 

Panda Eriksson  Solveig Basilier 

Potilasjärjestö Trasek ry  Svenska seniorer i Åboland rf 

 

Luottamushenkilöjäsenet 

jäsen   varajäsen 

 

Jaana Hernelahti  Inna Nurmi 

 

Olli Nordberg  Jukka Väisänen 

 

Veijo Lehtonen  Pentti Sonck 

 

Joel Kivirauma  Alpo Lähteenmäki 

 

Tarja Nenn   Raili Meltovaara 
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Vuoden 2017 kokoukset 

 

Vuonna 2017 vammaisneuvostolla oli 13 kokousta. Asiakohtia kokouksissa oli 102 

kappaletta. Kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungin nettisivuilla 

(www.turku.fi/vaikuttajaryhmät). 

 

Vammaisneuvoston hyvinvointitoimialalle antamat lausunnot ja aloitteet 

 

 lausunto vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen kilpailuttamisesta 

6.4.2017 

 kaupunginvaltuustolle tehty aloite vammaispalvelulain mukaisten asumispal-

veluiden kilpailuttamisesta luopumisesta 17.11.2017. 

 Aloite vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden kuukausiperusteisesta käytän-

nöstä luopumisesta 13.12.2017. Hyvinvointitoimiala luopui kuukausiperustei-

sesta käytännöstä tammikuun 2018 lopulla. 

 Konsernihallinnolle annettu lausunto Turun esteettömyyssuunnitelmasta  

 

 

Vammaisneuvoston kaupunkiympäristötoimialalle antamat lausunnot ja 

kannanotot 

 

 Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n palloiluhallia koskeva rakennuslupahakemus 

19.1.2017. 

 Esteettömyysasiamiehen ja Turun kaupungin vammaisneuvoston yhteinen 

lausunto ehdotukseen Turun kaupungin rakennusjärjestykseksi 20.4.2017. 

 Turun AMK:n kampuksen rakennussuunnitelmasta annettiin lausunto 

4.9.2017. 

 Kirjelmä katujen kunnossapidosta rakennuslautakunnalle ja kiinteistötoimi-

alalle 29.11.2017. 

 Juslenian rakennussuunnitelmasta annettiin lausunto 30.11.2017. 

 

Vammaisneuvoston sosiaali- ja terveysministeriölle antamat lausunnot 

http://www.turku.fi/vaikuttajaryhmät
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 Valinnanvapauslain luonnoksesta annettu lausunto sähköiseen kyselyyn vas-

taamalla. 

 Kirjallinen lausunto vammaislainsäädännön uudistuksesta. 

 

 

Vammaisneuvoston konsernihallinnolle antamat lausunnot 

 

Konsernihallinnolle annettiin lausunto Turun esteettömyyssuunnitelmasta. 

 

Kaupunginjohtajan ja konsernihallinnon pyynnöstä vammaisneuvosto osallistui es-

teettömyysasiamiehen johdolla Turun kaupunkistrategioiden päivittämiseen marras-

kuussa 2017. 

 

 

Esteettömyyskierrokset 

 

Osa vammaisneuvoston jäsenistä teki vuoden 2017 aikana useita esteettömyyskier-

roksia esteettömyysasiamies Jaana Solasvuon johdolla. Esteettömyyskierroksilla ha-

vaittuihin puutteisiin esteettömyydessä ja saavutettavuudessa esitettiin korjaus-ja 

muutosehdotuksia. 

 

 

 Tyks- esteettömyysneuvottelu 19.6.2017.  

 Samppalinnan maauimalan esteettömyyskierros 28.6.2017 

 Kaupunginteatterin esteettömyyskierrokset 2.8.2017 ja 7.9.2017 

 Palloiluhallin esteettömyyspalaveri 14.4.2017. 

 

Lisäksi vammaisneuvoston jäseniä oli mukana Syvälahden koululla järjestetyssä pa-

laverissa 16.5.2017. 

 

Järjestetyt tapahtumat 
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Vammaisneuvosto järjesti 20.3.2017 Lounatuulet-yhteisötalossa sote-seminaarin 

teemalla ”Sote - uhka vai mahdollisuus?”. Seminaariin osallistui vammaisjärjestöjen 

jäsenten lisäksi Turun alueen kansanedustajia ja virkamiehiä.  

 

Vammaisneuvosto järjesti yhteistilaisuuden Turun seudun vammaisjärjestöille 

18.5. 2017 Ruusukorttelissa. Tilaisuudessa lakimies Mika Välimaa Kynnys ry:stä esi-

telmöi aiheista ”Esteettömyyden edistäminen YK:n vammaissopimuksen ja valtioneu-

voston oikeuskanslerin ratkaisu valossa” sekä ”esteettömyyden yksittäisiä tapauksia 

ja kohtuullisia mukautuksia. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisut”. 

 

Toisena puhujana oli Turun seudun esteettömyysasiamies Jaana Solasvuo aihee-

naan Turun esteettömyyssuunnitelma ja sen valmistelu.  

 

Syyskauden yhteistilaisuus järjestettiin 30.11.2017 Lounais-Suomen Neuroyhdistys 

ry:n tiloissa. Tilaisuuden teemana oli osallisuus ja ohjelmassa oli mm. Turun kaupun-

gin vaikuttajaryhmien esittely. Tapahtumassa oli mukana osallisuuden asiantuntija 

Anri Niskala Turun kaupungin konsernihallinnosta sekä jäseniä vanhusneuvostosta 

sekä nuorisovaltuustosta. Anri Niskala kertoi vaikuttajaryhmien kautta tavoiteltavan 

osallisuuden ja vaikuttamisen merkityksestä ja vaikuttajaryhmät kertoivat omasta toi-

minnastaan osallisuuden näkökulmasta. 

 

 

Koulutustilaisuudet ja seminaarit 

 

Vammaisneuvoston edustajia osallistui THL:n järjestämille Vammaispalveluiden neu-

vottelupäiville 19.1.-20.1.2017. Neuvottelupäivillä kuultiin mm. uudistuvasta vam-

maislainsäädännöstä sekä lainsäädännön soveltamiskysymyksistä. 

 

Vammaisneuvoston jäseniä osallistui Vaikuttajaryhmät tutuksi -keskustelutilaisuu-

teen kaupungintalolla 25.4.2017. 
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Uuden vammaisneuvoston perehdytysseminaari järjestettiin Viking Amorellalla 

7.12.2017. Seminaarissa vammaisneuvosto pohti toimikautensa painopisteitä sekä 

perehtyi vammaispalveluihin ja esteettömyysasioiden perusteisiin. 

Puheenjohtaja Pirkko Heino esitteli vammaisneuvoston toimintaohjetta ja toiminta-

käytäntöjä sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa. 

Olli Nordberg perehdytti vammaisneuvostoa vammaispalvelulain mukaisista etuuk-

sista kuten kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ym. Esteettömyysasiamies Jaana 

Solasvuon aiheena oli esteettömyys ja saavutettavuus. Vammaisneuvoston jäsen 

Panda Eriksson esitteli Potilasyhdistys Trasek:n toimintaa. 

 

Vammaisneuvosto osallistui YK:n vammaistenpäivän juhlaan 3.12.2017 Ruusukort-

telissa esittelemällä toimintaansa. 

 

  

Vammaisneuvoston kokouksissa vierailleet asiantuntijat 

 

Vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiski kertoi henkilökohtaisen avun palvelutarpeen ar-

vioinnin toteutumisesta Turussa 16.2.2017 

 

Aluetyön kehittäjä Katri Arnivaara ja aluetyön koordinaattori Anna Harmava esitteli-

vät aluetyötä 6.4.2017. 

 

Hankinta-ja logistiikkajohtaja Fredrik Lindström kertoi kaupungin hankintaprosessista 

ja kilpailutuksista 27.4.2017. 

 

Palotarkastaja Janne Aso Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kertoi hoiva- ja hoi-

tolaitosten turvallisuusasioista 4.5.2017 

 

Ammattikorkeakoulun kampuksen suunnitelmaa esitteli arkkitehti Maija Aalto 

17.8.2017 

 

Arkkitehti Piia Viitanen Aihio Arkkitehdit Oy:stä esitteli Juslenian rakennussuunnitel-

maa 30.11.2017. 
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Muu toiminta 

 

Vammaisneuvosto hankki määrärahallaan vuoden 2017 lopulla erilaisia esittelytilai-

suuksia ja messuja varten paperiset esitteet sekä jäsenille rintamerkit. Lisäksi hanki-

taan roll up-juliste. Määrärahaa on käytetty myös vammaispalveluiden neuvottelupäi-

ville osallistumiseen sekä perehdytysseminaarin järjestämiseen. 

 

 

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma 

 

Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin 9.11.2017 ja se 

on luettavissa vammaisneuvoston 9.11.2018 kokouspöytäkirjasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


