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Aika
Paikka

MUISTIO

Keskiviikko 16.1.2019 klo. 15:00-17.26
Koivulan kokoushuone

Paikalla
Paula Lehikoinen, pj.
Pekka Huikuri
Hannu Pietarinen
Tuula Matikainen, Hannun henkilökohtainen avustaja
Jaana Ihalainen
Ulla Jolkkonen
Tuula Hanikka, vpj., poistui 16.45
Hennariikka Virtanen, siht.
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo. 15.17.
2. Vuoden 2019 kokousaikataulu
20.2.2019 klo. 15.30, Honkalampikeskus A-talo, kokoustila Isomylly
20.3.2019 klo. 16.00 Viinijärvellä
17.4.2019 klo. 16.00 Liperissä (Koivulan kokoushuone)
22.5.2019 klo. 15.00 Liperissä (Koivulan kokoushuone)
Syksyn kokousajat sovitaan toukokuun kokouksessa.
3. Vammaispoliittinen ohjelma
Syksyllä 2018 päätettiin, että Liperiin tehdään vuoden 2019 aikana
vammaispoliittinen ohjelma. Kokouksessa käytiin keskustelua
aiheesta Paulan listaamien ennakkoajatusten pohjalta. Paulan
ehdotusta poimia muutama kärkihanke, joihin ohjelmassa esitetyt
toimenpide-ehdotukset suunnataan, pidettiin hyvänä.

Nyt päätettiin, että ainakin liikkuminen, tiedottaminen ja
esteettömyys nostetaan isoina kärkiteemoina ohjelmaan mukaan.
Seuraavissa kokouksissa työstetään teemoja pidemmälle.
Tärkeä näkökulma ohjelmaa laatiessa on ”huomataan hyvä”:
nostetaan ohjelmassa esille myös se, mikä Liperissä on onnistunut ja
toimii hyvin, jotta taso/ laatu säilyy hyvänä myös jatkossa. Ohjelman
työstämisen alkuvaiheessa on tärkeä järjestää kuulemistilaisuus
kuntalaisille, jotta saadaan kuntalaisten kokemukset ja ajatukset
näkymään ohjelmaan.
Pohdittaessa sitä, mille ajanjaksolle Liperin vammaispoliittinen
ohjelma laaditaan, esille nousee maakunta ja sote-uudistus, sekä
vammaispalvelulain ja erityishuoltolain yhdistyminen, jotka
toteutuessaan tulevat heti aiheuttamaan tarvetta ohjelman
päivittämiselle.
Riitta Lappalainen lähestyi vammaisneuvostoa ja esitti, että
vammaispoliittinen ohjelma pitää tehdä moniammatillisena
yhteistyönä kunnan ja Siunsoten kanssa. Päätetään, että kutsutaan
Riitta seuraavaan kokoukseen ja käsitellään vammaispoliittisen
ohjelman laatimista Liperiin heti kokouksen aluksi. Tavoitteena on
sopia yhteistyön muodoista.
Sovitaan, että Hennariikka sopii Hannele Mikkasen kanssa
tapaamisen, jossa päivitetään vammaisneuvoston lähiajan
suunnitelmat ja tavoitteet erityisesti koskien vammaispoliittista
ohjelmaa.
Päätetään, että laaditaan tiedote Liperin kunnanvaltuustolle ja –
hallitukselle, jossa kerrotaan vammaispoliittisen ohjelman
laatimisesta Liperiin tavoitteineen, käytännöntoimenpiteineen ja

aikatauluineen. Samalla toivotaan kunnan eri hallintokuntien
mukaan tuloa ohjelman viilaamiseen kommenttien myötä.
Valitut teemat herättivät tässä vaiheessa seuraavia ajatuksia:
- Liikkumisen vapaus on määritelty perustuslaissa, kaikki eivät
kuitenkaan ole oikeutettuja kuljetuspalveluihin Liperissä, mikä
heikentää osallistumismahdollisuuksia. Myöskin asiointimatkoja
on heikosti saatavilla Liperissä verrattuna muihin kuntiin. Liperi on
maantieteellisesti laaja ja pirstaleinen. Ilman asianmukaisia
kuljetusmahdollisuuksia syrjäkyliltä pääsy palveluiden piiriin ja
taajamien välillä liikkuminen on haastavaa.
- tiedottaminen on äärimmäisen tärkeä asia ja sen tulee korostua
ohjelmassa
o tiedotusta molemmin suuntaisesti, ensitiedon saannin
merkitys ja tärkeys sairauden/ vammaisuuden tullessa
elämään, tiedottamisen selkeys: tiedon saajan tulee
ymmärtää varmasti viesti, tiedon pitää olla kaikkien
saavutettavissa
- Esteettömyys koskettaa kaikkia kuntalaisia katsomatta vammaan
tai sairauteen
o vammaisneuvosto päättää ehdottaa, että liperissä tehdään
ennen seuraavaa vammaispoliittisen ohjelman laatimista
esteettömyyskartoitus
o vammaisneuvoston kannanottoa kaikkia esteettömyyttä
koskevissa suunnitelmissa/ päätöksissä toivotaan
o Kirkkojen esteettömyys on osallistumismahdollisuuksien/
saatavuuden kannalta tärkeä huomioitava asia (ovista
pääsy, inva wc:t, parkkipaikat, kulkeminen sisällä ja ulkona,
ehtoolliselle pääsy, pyörätuolilla kulkeminen)
o palveluihin ja kauppoihin pääsy mahdolliseksi myös
huonosti- tai apuvälineellä liikkuville

Näiden teemojen lisäksi keskusteltiin siitä, että sosiaalipalvelut
tulee kunnassa järjestää kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan.
Esiin nousi myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksien vähyys Liperissä.
4. Omaishoidon myöntämisperusteiden päivittäminen Ikäihmisten
neuvoston kanssa
Vammaisneuvosto ehdottaa yhteiseksi kokousajankohdaksi
ikäihmisten neuvostolle joko maanantai 4.2.2019 klo. 12.00 tai tiistai
5.2.2019 klo. 12.00. Hennariikka ilmoittaa nämä ajat Riitta Linkolalle,
jotta saadaan yhteinen aika lyötyä lukkoon.
5. Pyydetäänkö projektipäällikkö Leena Suhonen kertomaan SiunSoten
Siun valinnanvapaus hankkeesta ja henkilökohtaisen budjetoinnin
kokeilusta?
Leena voisi tulla kertomaan, mitä Siun valinnanvapaus – hankkeessa
tehdään sekä henkilökohtaisesta budjetoinnista. Henkilökohtainen
budjetointi mahdollistaa joustoa tarpeen mukaan esim.
henkilökohtaisen avustajan käyttötunneissa. Leena voisi kertoa nyt jo
olevista valtakunnallisista esimerkeistä. Paikallisia esimerkkejä ei
vielä valitettavasti ole saatavilla, koska kokeilussa ei ole vielä ketään
mukana. Päätetään, että Jaana pyytää Leena Suhosen seuraavaan
kokoukseen klo. 17.00 kertomaan em. asioista.
6. Muut asiat
Kaikki
vammaisneuvoston
sähköpostilistalle mukaan.
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7. Seuraava kokous
20.2.2019 klo. 15.30 Honkalampikeskus A-talo, kokoustila Isomylly
Kokous päättyi klo. 17.26

