Liperin vammaisneuvoston kokous 5/2019

MUISTIO

Keskiviikko 22.5.2019 klo. 15.15-17.50
Paikka
Koivulan kokoushuone
Paikalla:
Paula Lehikoinen, pj.
Hannu Pietarinen
Tuula Matikainen, Hannun avustaja
Kristiina Räsänen
Ulla Jolkkonen
Tuula Hanikka
Hennariikka Virtanen, sihteeri
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo. 15.15
Käsitellään ensimmäisenä Ylämyllyntien esteettömyyttä koskeva kohta.
Muissa asioissa käsitellään Kontiolahden vammaisneuvoston pyyntö yhteisestä
lausunnosta kelakyytien toimimattomuudesta sekä sovitaan syksyn kokoukset.
2. Ylämyllyntien esteettömyys
Edellisen kokouksen jälkeen osa neuvoston jäsenistä teki kartoituskäynnin
Ylämyllyntielle maanantaina 13.5, kartoittaen tien Joensuun puoleisen pään
kaksi suojatietä. Käytetyt apuvälineet: valkoinen keppi, manuaalipyörätuoli ja
sähkö-invamopo. Mukana käynnillä olivat: Paula Lehikoinen + avustaja Markku
Pitkänen, Hannu Pietarinen + avustaja Tuula Matikainen, Seppo Lehikoinen sekä
Hennariikka Virtanen. Kartoituksen perusteella kirjoitetiin lausunto, jonka Paula
Lehikoinen on lähettänyt sähköpostilla Tommi Hirvoselle.
3. Vammaispoliittinen ohjelma
Yleistä keskustelua ohjelmanteon edistymisestä:
Kuntalaisten osallistaminen kuulemistilaisuuksin on osoittautunut haastavaksi,
vaikka nimenomaisesti Liperin vammaispoliittisessa ohjelmassa tavoitellaan
kuntalaisten ääni kuuluville. Kaksi henkilöä on ollut Paulaan yhteydessä ja
ilmaissut halunsa kertoa ajatuksiaan vammaispoliittista ohjelmaa varten.

Päätetään, että yritetään kuulemistilaisuutta vielä alkusyksystä. Pyritään
saamaan paikalle puhuja, joka vetää jo nimellään runsaasti väkeä paikalle.
Ehdotetaan Merja Mäkisalo-Ropposta. Paula ottaa yhteyttä häneen ja selvittää,
milloin hänelle kävisi elokuussa. Hennariikka selvittää, vieläkö Toimelan bändi
on koossa ja pyydetään esiintymään ko. tilaisuuteen, kun tarkka ajankohta
selviää. Tilaisuus pidetään Penttilä-salissa.
Elokuussa kysely valtuutetuille ja lautakunnille. Miten vammaisia koskevat asiat
on huomioitu päätöksenteossa. Kutsutaan päätöksentekijöitä elokuun
kuulemistilaisuuteen.
Vammaispoliittisen ohjelman rakenne
Vammaisneuvoston tervehdys
Kulkeminen ja palvelujen saatavuus: Pekka Huikuri
Esteettömyys: Hannu Pietarinen
Rakennus kohteet
- portaiden korkeus, ovien leveys, luiskien leveys ja kaltevuus, portaissa
kaiteiden sopivuus käden otteella
Talvi/auraus
- lumipenkkoja ei saa jättää suojateiden kohdalle, eikä muutenkaan
kulkuväylälle, kevytväylän ja ajoväylän välit aurattava suojateiden kohdalta,
eikä niissä saa olla isoja pudotuksia tielle. Mihinkään ei saa jättää liian
matalalle olevia esteitä
Liikenteenjakajat
- Liperintien liikenteenjakajat on selvästi merkitty. Liikenteenjakajien
huolellinen ja selkeä merkintä on huomioitava koko kunnan alueella.
Opasteet
- luettavissa läheltä, pinnat heijastavuus, heikkonäköinen
- riittävät kontrastit

Osallisuus: Tuula Hanikka
- Osallisuuteen velvoittaa YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimus (4. ja 33.
artikla)
- Osallisuutta tukevia palveluja (esim. kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu)
kehitetään vastaamaan nykyistä paremmin yksilöllisiä tarpeita
- Oleellista on yhdenvertaisuus = oikeus yhdenvertaiseen osallistumiseen
yhteiskuntaan (koulutus, terveydenhuolto, yhteiskunnallinen ym. toiminta)
- Mahdollisuus päättää itseään koskevissa asioissa
- Vammaiset mukaan kaikissa heitä/ meitä koskevassa päätöksenteossa
yhteiskunnallisella tai paikallisella tasolla
- hyvä esimerkki toimivasta osallistamisesta vammaispalveluissa on
asukasraadit, joista Kristiina Räsänen kertoi edellisessä kokouksessa.
Nykysuuntaus vammaispalveluissa on ottaa asiakkaat mukaan jo
suunnittelu/ ideointivaiheessa,
Asuminen: Ulla Jolkkonen
Ulla selvittää asumiseen liittyen asioita seuraavaan kokoukseen
Koulutus
Pyydetään Mari Naumaselta selvitystä
Asenne: Paula Lehikoinen
Sovitaan, että em. asioista voi toimittaa materiaalia Hennariikalle kesän aikana.
4. Ylämyllyntien penkit
Vammaisneuvosto on tehnyt aloitteen Ylämyllyntien varteen penkkien
lisäämiseksi. 29.5 Paula Lehikoinen menee Kari Riikosen kanssa alustavasti
arvioimaan penkkien määrää ja laatua. Pikaisen arvioinnin perusteella tarve on
ainakin 6 penkille. Paula on yhteydessä Kari Riikoseen ja esittää, että
ikäihmisten- ja nuorisoneuvoston väkeä tulisi myös paikalle arvioimaan
penkkien paikkaa ja roskapönttöjen lisäämistä, mistä tuli ehdotus
nuorisoneuvolta. Paula informoi tapaamisen lopullisesta kokoonpanosta ja
aikataulusta.
Selvitetään vammaisneuvostona penkkien tarve myös Liperin kylällä. Esimerkiksi
terveysasemalta tulee pitkä matka kaupoille. Selvitetään tilanne myös
Viinijärven suhteen. Ulla selvittää Viinijärven tarvetta ja ilmoittaa tarpeen.

5. Aloite ilmaisesta uinnista ja omasta vuorosta vammaiskortilla uimahalli
Liprakkaan
Aloitetta pidetään hyvänä ajatuksena. Kristiina arvioi, että Liperissä olisi reilu 10
asiakasta, jotka voisivat olla oikeutettuja tähän mahdollisuuteen. Paula ja
Hennariikka kirjoittavat aloitteen asiasta. Aloitteen perusteena käytetään
Joensuussa käytössä olevia kriteereitä vammaisliikuntakortille. Aloite
toimitetaan Raimo Piiroiselle edelleen laitettavaksi.
6. Ullan terveiset seurakunnasta
Luterilaisesta srk Tiina Åkerfeldt kävi Viinijärven eläkeliiton kerhossa. Ulla
Jolkkonen lähetti hänen kauttaan seuraavat terveiset. Pyörätuolin käyttäjät
haluavat päästä alttarille ehtooliselle. Kirkkosalin ja seurakuntasalin väliin
luiska (kiinteä tai siirrettävä), kirkkoaidan sisäpuolelle toivottiin yhtä tai kahta
inva-paikkaa.
Kirjallinen esitys kirkkoneuvostolle/ valtuustolle on tehty: Jouni Hyttinen oli
välittömästi Ulla Jolkkoseen yhteydessä ja piti esitystä hyvänä ja hyvin
perusteltuna. Parkkipaikka järjestynee heti ensimmäisessä kokouksessa, koska
se on puhtaasti seurakunnan asia. Sisätiloihin liittyvät muutokset vaativat
tarkempaa selvitystyötä.
Ortodoksikirkon yhteydessä on luiska srk salin yhteydessä ja kirkon takana on
myös luiska.
Vammaisneuvosto päättää tehdä lähitulevaisuudessa esityksen
kirkkovaltuustolle inva wc:n saamiseksi Liperin ev.lut. kirkkoon ja
Herrankukkaroon.
7. Muut asiat
Kontiolahden vammaisneuvoston pj. on lähestynyt Paulaa ja pyytänyt yhteistä
lausuntoa kelakyydeistä ja niiden toimimattomuudesta, joka on Kontiolahdella
puhututtanut paljon. Vaikka Liperin vammaisneuvoston tietoon ei ole tullut
palautetta tästä aiheesta, niin ollaan tukemassa Kontiolahtea heidän
aloitteessaan.

Syksyn kokoukset
Elokuu 7.8.2019 klo. 15.00, 28.8.2019 klo. 15.00
Syyskuu 11.9.2019 klo. 15.00
Lokakuu 2.10.2019 klo. 15.00
Marraskuu 13.11.2019 klo. 15.00
Joulukuu 4.12.2019 klo. 15.00
Kokous päättyi klo. 17.50

