Liperin vammaisneuvoston kokous 3/2019
Aika
Paikka

MUISTIO

Keskiviikko 20.3.2019 klo. 15:30–17.45
Viinijärven koulun ruokala

Paikalla
Paula Lehikoinen, pj.
Pekka Huikuri
Hannu Pietarinen
Tuula Matikainen, Hannun henkilökohtainen avustaja
Kristiina Räsänen
Ulla Jolkkonen
Tuula Hanikka, vpj.
Eveliina Eronen
Hennariikka Virtanen, siht.
Ennen kokousta piti olla kuulemistilaisuus Viinijärven koululla
viinijärveläisten kuulemiseksi vammaispoliittisen ohjelman teemoista.
Paikalle ei saapunut kuntalaisia neuvoston ulkopuolelta Eveliina Erosta
lukuun ottamatta, joten kokous käytiin tällä kertaa keskustellen, ilman
asialistaa, tavoitteena keskustella vammaispoliittisen ohjelman teemoista.
1. Paula Lehikoinen avasi keskustelun tiedustelemalla Liperin
vammaispalvelujen saamaa asiakaspalautetta.
Kristiina Räsänen kertoi seuraavaa:
- ennen Siun sotea asiakaspalaute vammaispalveluiden osalta oli
hyvä, saadun palautteen mukaan palvelut toimivat paremmin kuin
Joensuussa
o asioiden eteen on tehty laatutyötä
o henkilöstön pysyvyys
- tilanne nyt: lainsäädännön näkökulmasta laki vammaispalveluiden
osalta täyttyy

- ensisijaiset palvelut etusijalla: panostusta näihin
- asiakaskokemus ei niin positiivinen kuin aiemmin
- kehityskohteet selvillä ja jatkuvaa työtä tehdään asioiden
edistämiseksi
2. Keskustelua ja ajatuksia tekeillä olevasta vammaispoliittisesta
ohjelmasta
- uusi vammaispalvelulaki on huomioitava ohjelmassa (mikäli uusi
hallitus lähtee lakimuutosta ajamaan)
- ohjelmasta ”työrukkanen” päättäjille: lakipykälät näkysälle
ohjelmaan (löytyvät ohjelmasta kätevästi esim. päätösten pohjaksi)
- avustajakorttikäytäntö syksyllä avattavaan uimahalliin
- yhdenvertaisuuden haastetta ilmenee esim. tietokoneen kautta
tiedonsaannissa henkilöillä, joilla ei ole tietokonetta tai
verkkopankkitunnuksia (kantapalvelut ym.), tai henkilöillä, jotka
eivät pysty käyttämään tietotekniikkaa: ajatus kiertävästä atkavustajasta, joka kiertää kodeissa kannettavan tietokoneen kanssa
auttamassa. Tähän liittyy useiden palveluiden osalta tietoturvaan
liittyviä haasteita. Koska palvelut kuitenkin enenevässä määrin
valuvat internettiin, pitää panostusta entistä enemmin laittaa esim.
ikäihmisten atk-opastukseen.
3. Ajatuksia ja kokemuksia Viinijärveltä
- Eveliina Eronen kertoi suunnitelmista toteuttaa hyvän mielen tila
linja-autoasemalle: tavoitteena on ns. yhteisötalo, joka on kenen
vaan vuokrattavissa, toimii yhdistysten olohuoneena. Toiveissa on
toteuttaa mahdollisimman esteetön tila. Tilan suunnittelussa ja
esteettömyysasioissa halutaan vammaisneuvoston asiantuntijuus
käyttöön. Tuula Hanikka ilmoitti osallistuvansa mielellään
suunnitteluun ja ideointiin. He sopivat jatkosta yhdessä Eveliinan
kanssa.

o tila herätti nyt seuraavia ajatuksia: tila on kylmä ja vetävä,
häikäisy: valaistus huomioitava, tilan koossa huomioitava
apuvälineiden käyttö ja säilytys, ovet ovat raskaat (oven
avaus painike), inva-WC (kaiteet + tukikahvat)
- Ev.lut kirkko on nykyisellään haasteellinen pyörätuolilla
liikkumiseen. Alttarille ei pääse korotuksen vuoksi ja kirkkokahveille
pitää kiertää ulkokautta. Seurakuntasalissa on alakerran puolella
sisäilmaongelmaa ja seurakunnan toimintoja ollaan mahdollisesti
siirtämässä suunniteltuun yhteisötilaan. Ulla Jolkkonen selvittää
ajantasaisen tilanteen Eläkeliiton Viinijärven seuraavassa
kokouksessa, jonne on tulossa henkilö seurakunnasta esittelemään
kirkkoa. Mikäli tiloja ollaan uusimassa, niin vammaisneuvosto
osallistuu mielellään tilasuunnitteluun.
- Ortodoksikirkko: pyörätuoliluiska sivussa, pääseekö autolla viereen,
kuten Liperin kirkossa, jonne pääsee pyörätuolilla takakautta ja
autolla saa ajaa viereen
4. Kristiina Räsäsen terveiset vammaisneuvostolle
- valtakunnalliset Omaolo – palvelut kehitetty omien tietojen ja
asioiden seuraamiseen kotoa käsin. Vapaat järjestelmät, joista voi
tarkistaa esim. onko oikeutettu vaikeavammaisen
kuljetuspalveluihin. Ohjelma kertoo vaihtoehdot ja tietoa
ensisijaisista palveluista. Ohjelman kautta löytyy myös tietoa
järjestöistä ym. Löytyy osoitteesta www.omaolo.fi
- palveluseteli vaikeavammaisten palveluasumiseen rakenteilla
o asiakkaiden osallisuus huomioidaan
o vammaisneuvostot (Jns, Oku, Liperi, Kitee, Lieksa) mukaan
työpajatyyppiseen ideointityöhön
o sääntökirjarakenne: asiakasnäkökulma, mitä on hyvä
asuminen, mitä pitää huomioida, mitä asiakas saa omassa

asumisessaan päättää: hyvän asumisen kriteerit, asiakkaat
tulevat huomioiduksi
o tällä hetkellä räätälöinti vielä paljon sidoksissa palveluiden
tuottajiin
o vertaisarviointi: palveluiden laatu ym., asiakkaat arvioivat
yhdessä keskenään asumispalvelua: palvelumuotoilu: palvelu
räätälöidään asiakas edellä ja pyritään tekemään palvelu
aiempaa paremmin
Seuraavassa vammaisneuvoston kokouksissa päästään tarkemmin asiaan
sisälle Kristiinan esitelmän myötä.
5. Seuraava kokous 17.4.2019 klo. 16.00 Liperissä
Kokous päättyi klo. 17.45

