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Vammaisneuvoston järjestäytyminen 2019-2020
Kaupunginhallitus 11.03.2019 § 52
Vamne § 4
Kaupunginhallitus asetti vammaisneuvoston, päätti sen jäsenistä ja
hyväksyi vammaisneuvoston toimintaohjeen 23.10.2017 § 239.
Karkkilan vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan kaupunginhallitus
asettaa vammaisneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Edelliseksi toimikaudeksi päätettiin 1.11.2017 - 31.12.2018. Jäseniksi ja
heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:
Anu Kuvaja, varalle Juhani Salminen (Karkkilan Kuulo ry)
Seija Saarni, varalle Anja Kinnunen (Karkkilan seudun Invalidit ry)
Jarmo Koivunen, varalle Maarit Lapinleimu (Länsi-Uudenmaan
näkövammaiset)
Ritva Puro (Karkkilan Reumayhdistys)
Asko Räsänen (Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys Uumu ry)
Eino Huotari (Karkkilan hengitysyhdistys ry)
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen asiantuntijaedustajana on toiminut
Jaana Heinonen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Pirkko
Hynynen syksyyn 2018 asti ja siitä lähtien Riitta Luosujärvi.
Esityslistan oheismateriaali
Vammaisneuvoston toimintaohje
Ehdotus:

Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle jäsenet ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä toimikaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020.

Käsittely:

Vammaisneuvoston jäsenistä kaikki muut esittävät jatkavansa seuraavan
toimikauden 2019 - 2020, paitsi puheenjohtaja Asko Räsänen, joka ilmoitti
jatkavansa vammaisneuvostossa korkeintaan vuoden 2019.
Karkkilan Kuulo ry valitsee jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä vammaisneuvostoon seuraavassa kokouksessaan
6.3.2019. Anu Kuvaja on ilmoittanut vammaisneuvostolle kiinnostuksensa
jatkaa neuvoston jäsenenä myös seuraavan toimikauden 2019 - 2020.
Perusturvakuntayhtymä Karviainen ilmoittaa oman esityksensä
vammaisneuvoston jäsenestä ja hänen henkilökohtaisesta
varajäsenestään suoraan kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle vammaisneuvoston
jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen toimikaudelle 2019 -

2020 seuraavat henkilöt:
Eino Huotari (Karkkilan hengitysyhdistys ry)
Jarmo Koivunen, varalle Maarit Lapinleimu (Länsi-Uudenmaan
näkövammaiset)
Ritva Puro (Karkkilan Reumayhdistys)
Seija Saarni, varalle Anja Kinnunen (Karkkilan seudun Invalidit ry)
Anu Kuvaja, varalle Juhani Salminen (Karkkilan Kuulo ry). Karkkilan Kuulo
ry:n vahvistaa 6.3.2019 kokouksessaan yhdistyksen valitseman jäsenen ja
varajäsenen.
Asko Räsänen (Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys Uumu ry) on
ilmoittanut jatkavansa vammaisneuvostossa vuoden 2019 loppuun.
Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus, ptky Karviainen

Kaupunginhallitus
11.3.2019
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Perusturvakuntayhtymä Karviainen on lähettänyt kuntayhtymän johtajan
päätöksen, minkä mukaan Karviaisen edustaja vammaisneuvostossa on
sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Heinonen ja hänen varajäsenensä on Riitta
Luosujärvi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1) nimetä vammaisneuvoston jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäsenikseen toimikaudelle 2019 - 2020 seuraavat henkilöt:
Eino Huotari (Karkkilan hengitysyhdistys ry)
Jarmo Koivunen, varalle Maarit Lapinleimu (Länsi-Uudenmaan
näkövammaiset)
Ritva Puro (Karkkilan Reumayhdistys)
Seija Saarni, varalle Anja Kinnunen (Karkkilan seudun Invalidit ry)
Anu Kuvaja, varalle Juhani Salminen (Karkkilan Kuulo ry) ja
2) nimetä Asko Räsäsen (Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys Uumu
ry) vuoden 2019 loppuun saakka vammaisneuvoston jäseneksi.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

Tiedoksi asianosaiset

