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Vammaisneuvoston ylimääräinen kokous 19.9.2022 

 

Aika:   Maanantai 19.9.2022 klo 17.00-18.00 

Paikka:  Sähköinen kokous 

Läsnä:  Pia Tirronen, puheenjohtaja 

  Tanja Hakala, varapuheenjohtaja 

  Pertti Leppänen, jäsen 

  Eleanora Mäkinen, jäsen 

  Sirkka Painilainen, jäsen 

Kari Saarinen, jäsen 

Kirsi Lempiäinen-Pellinen, sihteeri 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 

 

2. VAMMAISNEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA HYVINVOINTIALUEEN 

VAMMAISNEUVOSTOON 

 

Hyvinvointialueen vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston osalta aluehallitus pyytää 

hyvinvointialueen kuntia nimeämään jäsenet kumpaankin vaikuttamistoimielimeen 

kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielimien  

jäsenistä seuraavasti:  

yli 200 000 asukkaan kunnat viisi (5) jäsentä kumpaankin vaikuttamistoimielimeen,  

yli 20 000 asukkaan kunnat kaksi (2) jäsentä kumpaankin vaikuttamistoimielimeen, 

alle 20 000 asukkaan kunnat yksi (1) jäsen kumpaankin vaikuttamistoimielimeen. 

 

Kaupunginhallituksen on tarkoitus tehdä nimeämispäätökset 26.9. Vammaisneuvostoa 

on pyydetty nimeämään kaksi varsinaista jäsentä torstaihin 22.9. klo 10 mennessä. 
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Ylimääräinen vammaisneuvoston kokous on kutsuttu koolle edustajien nimeämistä 

varten.  Lisäksi 20.9. on tullut hallintojohtajalta pyyntö nimetä myös varajäsenet 

varsinaisille jäsenille.  

 

Puheeenjohtaja on esittänyt hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäseniksi 

puheenjohtaa ja varapuheenjohtajaa. Heillä on laajin kokemus vammaisten 

toimialueelta.  Hyvinvointialueen vammaisneuvoston alkuvaiheessa Nokian edustajilla  

pitää olla paras kokemus ja rajapintaa vammaisten tarvitsemista palveluista.  

 

Puheenjohtaja avasi keskustelun jäsenten valinnasta. Sirkka Painilainen kannattaa 

puheenjohtajan esitystä.  

 

Eleanora Mäkinen on esittänyt itseään valittavaksi hyvinvointialueen 

vammaisneuvoston jäseneksi. Hän on tuonut virallisesti kiinnostuksen ilmi edellisessä 

kokouksessa. Hän katsoo, että on kuntalaisten etu, että vastuutehtäviä jaetaan 

vammaisneuvostossa eri ihmisille. Pertti Leppänen kannattaa hyvinvointialueen 

vammaisneuvoston jäseneksi Eleanora Mäkistä, perustuen mm. hänen 

koulutukseensa.  

 

Kokouksessa käydyn keskustelun aikana hyvinvointoalueen vammaisneuvoston 

jäseniksi on esitetty Pia Tirrosta ja Tanja Hakalaa. Heidän henkilökohtaisiksi 

varajäseniksi on esitetty Eleanora Mäkistä ja Pertti Leppästä. Keskusteltu siitä, että 

kokouksiin pääsisi joskus myös varajäsen osallistumaan mahdollisuuksien mukaan.  

Lisäksi keskustelussa on tuotu esille, että hyvinvointialueen neuvoston kokousten 

esityslistat ja pöytäkirjat on syytä tuoda koko vammaisneuvostolle tiedoksi ja 

keskustelun aiheiksi kokouksiin.  
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Muita esityksiä ei kokouksessa tullut, joten kaupunginhallitukselle ilmoitetaan Nokian 

jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueen vammaisneuvostoon edellä olevan esityksen 

mukaisesti. 

______________________________________________________________________ 

Vammaisneuvoston sihteeri sai kokouksen jälkeen 22.9. klo 19.30 tiedon, että 

nimeämispyyntö koskee kuitenkin vain varsinaisia jäseniä, ei varajäseniä. Tämä on 

saatettu tiedoksi vammaisneuvostolle.  

 

3. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Keskusteltu liikenneturvallisuustyöryhmästä, jossa jäsenenä on toiminut 

vammaisneuvoston varajäsen Pentti Matikka.  Käytiin keskustelua, tulisiko 

liikenneturvallisuustyöryhmässä olla myös vammaisneuvoston varsinainen jäsen.  

 

Puheenjohtaja on yhteydessä infrapalveluiden johtajaan tiedustellakseen, onko 

liikenneturvallisuustyöryhmään mahdollista saada kattavampi edustus 

vammaisneuvostosta.  

 

4. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00. 

 

 

 

 

Muistion kirjasi Kirsi Lempiäinen-Pellinen, vammaisneuvoston sihteeri 


