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Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaisneuvoston kokous 15.9.2022    
 

Aika  15.9.2022 klo 16.02–17.19   
Paikka  Peltolantie 2 D, 3. kerroksen iso kokoushuone   
Osallistujat  Pirjo Ylimäki       

Kalle Haukka        
Pia Karasjärvi      
Rainer Skogberg        
Helena Forssell        
Tarja Räisänen        
Jenni Sinertö        
Krista Lomas        
    

    
Muut osallistujat:    

 

Riikka Liljeroos, päätöksenteon valmistelupäällikkö    
Anni Siirola, hallinnon asiantuntija ja vammaisneuvoston koordinaattori  
Elina Nykyri, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja    
Kaarlo Suutarinen, Keravan vammaisneuvoston koordinaattori    

  Raija Hietikko, Keravan kaupungin arjessa selviytymistä tukevien   

  palvelujen johtaja   

 

 

Poissa:    

Kristiina Mäkelä, jäsen   
 

 

 

 

Allekirjoitukset     
 

 

 

 

 

 
Tarja Räisänen         Anni Siirola   
Puheenjohtaja        Sihteeri   

 

 

 

 

Helena Forssell        Kalle Haukka   



 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat:    
    

1.  Kokouksen avaaminen    
 

Ehdotus:    
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1.  Vammaisneuvosto valitsee kokoukselle puheenjohtajan;   
2.  Vammaisneuvosto päättää myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän   

hyvinvointialueen vammaisneuvoston kokoukseen Vantaan vammaisneuvoston  
koordinaattori Kalle-Pekka Hietalalle ja Keravan vammaisneuvoston  
koordinaattorille Kaarlo Suutariselle.    

 

Päätös:    
1.  Vammaisneuvosto valitsi kokouksen tilapäiseksi puheenjohtajaksi päätöksenteon   

valmistelupäällikön Riikka Liljeroosin;   
2.  Vammaisneuvosto päätti myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän   

hyvinvointialueen vammaisneuvoston kokoukseen Keravan vammaisneuvoston  
koordinaattori Kaarlo Suutariselle.    

 

    
2.   Kokouksen asialistan hyväksyminen    

 

Ehdotus: Vammaisneuvosto päättää    
 

1.  hyväksyä kokouksen asialistan ja    
2.   valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.    

 

Päätös: Vammaisneuvosto päätti   
 

1.  hyväksyä kokouksen asialistan;   
2.  valita pöytäkirjantarkastajiksi Helena Forssellin ja Kalle Haukan. Pöytäkirja   

päätettiin tarkastaa seuraavan kokouksen yhteydessä.    
 

    
3.  Aluehallituksen päätös hyvinvointialueen vammaisneuvoston asettamisesta    

 

Aluehallitus on kokouksessaan 16.8. § 145 valinnut vammaisneuvostoon kuusi  
jäsentä Vantaan vammaisneuvostosta ja kolme jäsentä Keravan   
vammaisneuvostosta. Edelleen aluehallitus päätti pyytää vammaisneuvostoa  
valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi  
aluehallitus päätti pyytää Vantaan vammaisneuvostoa esittämään keskuudestaan  
6 varajäsentä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon sekä   
Keravan vammaisneuvostoa esittämään keskuudestaan 3 varajäsentä   
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hyvinvointialueen vammaisneuvostoon. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia, joten  
esityksissä pyydetään ilmoittamaan, kenen varajäseneksi henkilöitä esitetään.      

 

Aluehallitus on valinnut hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenet  
valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti:    

 

  Kristiina Mäkelä  (Vantaan vammaisneuvosto)    
  Pirjo Ylimäki    (Vantaan vammaisneuvosto)    
  Kalle Haukka    (Vantaan vammaisneuvosto)    
  Pia Karasjärvi    (Vantaan vammaisneuvosto)    
  Rainer Skogberg    (Vantaan vammaisneuvosto)    
  Helena Forssell    (Vantaan vammaisneuvosto)    
  Tarja Räisänen    (Keravan vammaisneuvosto)    
  Jenni Sinertö    (Keravan vammaisneuvosto)    
  Krista Lomas    (Keravan vammaisneuvosto)    

 

    
Ehdotus: Käydään esittelykierros. Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi   
aluehallituksen päätöksen koskien hyvinvointialueen vammaisneuvoston asettamista.    

 

Päätös:   
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi aluehallituksen päätöksen koskien  
hyvinvointialueen vammaisneuvoston asettamista.    

 

4.  Vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta   
 

Ehdotus: Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan vammaisneuvoston puheenjohtajan  
ja varapuheenjohtajan.    

 

Käsittely: Vammaisneuvoston jäsen Kristiina Mäkelä oli ilmoittanut ennen kokousta  
tekstiviestillä vammaisneuvoston koordinaattorille olevansa käytettävissä  
vammaisneuvoston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.    
Varapuheenjohtaja Tarja Räisänen otti kokouksen puheenjohtajan vastuun tämän  
pykälän käsittelyn jälkeen.    

 

Päätös: Vammaisneuvosto päätti yksimielisesti valita vammaisneuvoston  
puheenjohtajaksi Kristiina Mäkelän ja varapuheenjohtajaksi Tarja Räisäsen.   

 

 

5.  Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja vammaisneuvostossa   
 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan lähidemokratia- ja  
osallisuuslautakunnan tehtävänä on koordinoida yhteistyötä hyvinvointialueen  
vaikuttamistoimielinten kanssa.    
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Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti 24.8.2022 § 14 valita edustajaksi  
hyvinvointialueen vammaisneuvostoon valtuustokaudelle 2022-2025 Elina Nykyrin ja  
varaedustajaksi Juha Suoniemen.    

 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan päätös edustajan  

nimeämisestä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.    
 

Päätös:   
 

Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan  
päätöksen edustajan nimeämisestä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.    
    
6.  Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet    

 

Ehdotus: Kuullaan päätöksenteon valmistelupäällikön esitys hyvinvointialueen  
vaikuttamistoimielinten muodostamisesta ja tulevasta valmistelusta.    
    
Päätös:Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi päätöksenteon valmistelupäällikön  
esityksen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten muodostamisesta ja tulevasta  
valmistelusta.    

 

7.  Syksyn 2022 kokousten päättäminen    
 

Ehdotus: Vammaisneuvosto päättää vammaisneuvoston vuoden 2022  
kokousaikataulusta.    

 

Päätös: Vammaisneuvosto kävi keskustelua syksyn 2022 kokousajankohdista ja päätti  
hyväksyä syksylle 2022 seuraavat kokousajankohdat:   

 

to. 6.10. klo 16. Peltolantie 2D, 3krs. iso kokoushuone    
to 1.12. Klo 16. Palvelukeskus Sampola, Kultasepänkatu 7, Kerava. Kokoustila  
Aurinkomäki.    
    
8.  Kokouksen päättäminen    

 

Ehdotus: Päätetään kokous.    
 

Päätös:   
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.19.   
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