
 

Akselikuntien yhteinen vammaisneuvosto   MUISTIO 

 
Paikka:  Tammenahjon koulun ruokala 

Aika:  14.10.2021 klo 17-18:30 

Paikalla: Sanna Koivusalo, puheenjohtaja 

Erika Mäkeläinen, sihteeri 

Johanna Hiltunen  

Ilkka Pilpola 

Olli Suominen 

 Mika Välimaa 

 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.05. 

 
2. Vammaisneuvoston jäsenten esittely 

Käytiin läpi vammaisneuvoston jäsenet. 
 

3. Valitaan vammaisneuvostolle sihteeri ja varapuheenjohtaja 
Valittiin puheenjohtajaksi Sanna Koivusalo, varapuheenjohtajaksi Ilkka Pilpola sekä 
sihteeriksi Erika Mäkeläinen. 
 

4. Sovitaan kokouskäytännöt 
Vammaisneuvosto kokoontuu kahden kuukauden välein. Kokouspaikaksi sovittiin Maskun 
Tammenahjon koulun ruokala. Lausuntojen valmistelujen osalta voidaan kokoustaa myös 
Teamsin välityksellä. Esteen sattuessa on jäsenen vastuulla ilmoittaa asiasta varajäsenelle. 
 

5. Nimetään osallistujat eri kuntien lautakuntien, hallituksen ja valtuustojen kokouksiin 
pyydettäessä 
Kunnanvaltuustoissa vammaisneuvostoa edustaa Maskussa Sanna Koivusalo (Maskun 
kunnan hallintosääntö § 88), Nousiaisissa Johanna Hiltunen ja Mynämäessä Ilkka Pilpola. 
Lautakuntien osalta tehdään valinnat sen jälkeen, kun tiedetään mihin lautakuntiin 
osallistutaan. 
 

6. Laaditaan muistutuskirje kunnille vammaisneuvosten osallistamisesta kuntien 
päätöksenteossa ja myös lausuntojen pyytämistä jo suunnitteluvaiheessa 
Lähetetään kunnille viestiä, että tekisivät päätöksen, jolla varaavat puheoikeuden 
vammaisneuvostolle. Lisätään kirjeeseen lisäksi lause ”Erityisesti rakentamishankkeiden 
yhteydessä.” Muistutuskirje on muistion liitteenä. 
 

7. Muut ajankohtaiset asiat 
Keskusteltiin kuntavierailuista, ajankohta voisi olla esimerkiksi keväällä. 
 
Nousiaisten kunta on pyytänyt lausuntoa kuntastrategiastaan, Sanna Koivusalo vastasi 
vammaisneuvoston nimissä. 



 
 
Maskun kunta on pyytänyt vammaisneuvostoa nimeämään edustajan kunnan 790-
vuotisjuhlatoimikuntaan. Vammaisneuvosto nimesi ko. toimikuntaan Olli Suomisen. 
 
Vammaisneuvostoa on pyydetty nimeämään Mynämäen HYTE-työryhmään edustaja ja 
varaedustaja. Merkitään tiedoksi ja selvitetään niiden vammaisneuvoston jäsenten 
halukkuus, jotka eivät olleet nyt läsnä kokouksessa. 
 
Keskusteltiin tulevista tapahtumista ja koulutuksista. Vammaisneuvostopäivät pidetään 
22.11. ja Sujuvampaa yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa -vammaisneuvostoyhteistyön 
kehittämistyöpaja 9.11. Lisätietoa muistion lopussa. 
 
Kutsutaan Akselin edustaja kertomaan ajankohtaisista asioista ja siitä, mitä Akselin 
mielestä vammaisneuvostossa olisi hyvä käsitellä. Puheenjohtaja toimittaa kutsun. 
 

8. Seuraava kokous  
Seuraava kokous pidetään 8.12.2021 klo 17.00. 
 

 

 

 

  



TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA  
 

1. Vammaisjärjestöt suunnittelevat ja valmistelevat vammaisneuvostoille 
kohdistettuja koulutuksia. Mahdollisesti jo tämän vuoden puolella on 
pilottikoulutus jonkin paikallisen vammaisneuvoston kanssa. Mika Välimaa on 
mukana kehittämässä koulutusta ja kertoo vammaisneuvostolle hankkeesta 
myöhemmin lisää. 

 
2. Vammaisneuvostopäivät 22.-23.11. klo 13-16 

https://avoinhallinto.fi/verkostot/vammaisneuvostopaiva/ 
 

3. Sujuvampaa yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa -
vammaisneuvostoyhteistyön kehittämistyöpaja 9.11.2021 klo 14.00 - 17.00 
Zoomissa saavutettavasti 
- ilmoittaudu 24.10. mennessä!  
 
9.11.2021 järjestettävässä etätyöpajassa saat koulutusta ja pääset kehittämään 
oman kuntasi vammaisneuvoston, päättäjien ja eri viranhaltijoiden yhteistyötä ja 
prosesseja. Pääset etsimään yhdessä työkaluja, menetelmiä ja käytäntöjä, joilla 
vammaisneuvostonne potentiaali kunnan kehittäjänä voidaan saavuttaa paremmin. 
Pääset vaihtamaan ideoita ja oppimaan hyvistä käytännöistä myös erilaisten 
kuntien kesken. Saat kokemuksen esteettömästä etätyöpajasta.  
 
Työpajassa pääsette työstämään yhdessä valitsemaanne teemaa, esimerkiksi: • 
missä kaikissa eri asioissa vammaisneuvoston asiantuntemusta kannattaa käyttää • 
mitä isoja vammaisiin vaikuttavia hankkeita on tulossa ensi valtuustokaudella • 
miten varmistaa, että vammaisneuvostolta osataan kysyä riittävän aikaisin, jotta 
siitä on hyötyä suunnittelussa tai  
päätöksenteossa • millaiset kokouskäytännöt tai yhteistyötavat auttaisivat 
yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa  
 
Katso koko lista aiheista ilmoittautumislomakkeelta!  
https://forms.gle/sXJ74kvQGFdjdshq6 

Osallistuminen vie aikaa noin 3 tuntia ja toteutetaan etänä. Saavutettavuus 
järjestetään kaikille, siis ilmoitathan etukäteen, millaisia erityistarpeita sinulla on 
(esim. tulkkaus, selkokieli). Tavoitteena on kehittää vammaisneuvoston ja sen 
kanssa työskentelevien viranhaltijoiden ja päättäjien yhteistyötä. Toivotaan, että 
samasta kunnasta löytyy 3-7 henkilöä.  
 
Ilmoittaudu täällä 24.10. mennessä: https://forms.gle/sXJ74kvQGFdjdshq6 
 
Tilaisuuden järjestää Sitra Labin Nothing about us without us -tiimi. Tilaisuus 
toteutetaan Sitran rahoituksella ja yhteistyössä Vammaisfoorumin jäsenjärjestöjen 
kanssa.  
 
SitraLAB:  
https://www.sitra.fi/caset/nothing-about-without-us/ 
 

https://avoinhallinto.fi/verkostot/vammaisneuvostopaiva/
https://forms.gle/sXJ74kvQGFdjdshq6
https://forms.gle/sXJ74kvQGFdjdshq6
https://forms.gle/sXJ74kvQGFdjdshq6
https://www.sitra.fi/caset/nothing-about-without-us/


4. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANEn) kirje kunnille 
2/2021: Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen 
päätöksentekoon  
VANE muistuttaa kirjeellään siitä, miten tärkeää on, että vammaiset ihmiset aidosti 
osallistetaan kunnalliseen päätöksentekoon. 
 
VANElla on omat kotisivut (https://vane.to), joille on kerätty materiaalia, johon 
vammaisneuvostojen jäsenten on hyvä käydä tutustumassa, sivuilla on esimerkiksi 
koottuna hyviä käytäntöjä. 

https://vane.to/

