Vammaisneuvoston kokous 27.1.2021 klo 15:30-16:40
Varolan kokoustila
Paikalla:
Hanikka Tuula, pj
Hankilanoja Katriina, sihteeri
Huikuri Pekka
Jolkkonen Ulla
Majoinen Pasi klo 15:30-16:00
Matilainen Tuula
Pekonen Jouni
Pietarinen Hannu
Poissa:
Leskelä Kirsi
Nukarinen Mari
Räsänen Kristiina
Kokous aloitettiin klo 15:30
1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
2. Vapaa-aikapäällikkö Pasi Majoinen esittäytyi ja avasi
toimenkuvaansa
Vapaa-aikapäällikön toimenkuvaan kuuluvat karkeasti liikunnan,
kulttuurin ja nuorisotyön kokonaisuudet sekä muut työtehtävät,
kuten eri työryhmiin kuuluminen. Majoinen toivoo, että ei pidetä
kiinni sektorirajoista, vaan tehdään monipuolista yhteistyötä yli
rajojen.

MUISTIO

Samalla syntyi keskustelua vapaa-aikapalveluiden ja
elinympäristöpalveluiden vastuualueista. Yhteistyötä tehdään koko
ajan ja sitä halutaan myös kehittää elinympäristöpalveluissa
tapahtuvan organisaatiomuutosten myötä. Vapaa-aikapalveluilla on
sisältö- ja toimintavastuu, elinympäristöpalveluilla on vastuu
teknisistä asioista ja liikuntapaikkojen kunnossapidosta.
Keskustelua syntyi vammaisten nuorten huomioonottamisesta
Liperissä liikunnan saralla, johon Majoinen mainitsi Pohjois-Karjalan
liikunnan Liitoon-hankkeen, joka kohdistuu 18–25-vuotiaisiin
nuoriin. Hankkeessa nuorten on mahdollista saada yksilöohjausta ja
myös vammaiset nuoret voivat hakeutua palveluun.
Samassa yhteydessä päätettiin kutsua Laura Ortju esittelemään
laaja hyvinvointisuunnitelma vammaisneuvostolle.
Vammaisneuvosto toivottaa uuden vapaa-aikapäällikön
tervetulleeksi.
3. Todettiin Joensuun kaupunginteatterin ottaneen EU:n
vammaiskortti käyttöön.
4. Elinympäristöpalveluiden vastaus vammaisneuvoston
muistutukseen
Vammaisneuvosto teki muistutuksen elinympäristöpalveluille
koskien katujen aurausta, Viinijärven heikkoa katuvalaistusta ja
hiihtolatujen kuntoa. Jouni Pekonen kävi vastineet läpi.
Muistion liitteenä elinympäristöpalveluiden vastine muistutukseen.
Vastineeseen ei ole päivitetty tietoa, että Viinijärvelle on vaihdettu
42 katulamppua, joka on parantanut Viinijärven keskustan heikkoa
valaistusta.

Lisäksi keskustelua herätti latukoneen ajo Honkalammelta
Monitoimitalolle, joka tekee kevyenliikenteenväylän kyseiseltä
matkalta epätasaiseksi.
5. Siun sotelle esitetty kysely koskien kuntoutusta ja ryhmätoimintaa
Päätetään tehdä kysely koronasta huolimatta vammaisneuvoston
nimissä. Huoli on noussut siitä, ettei vammaisia ja pitkäaikaissairaita
kuntouteta tai pystytä tarjoamaan kotikuntoutusta, ellei ole
akuuttia vaivaa.
6. Vammaisneuvoston edustus hyvinvointi- ja
elinympäristölautakunnissa
Päätetään ettei tehdä aloitetta vammaisneuvoston puhe- ja
läsnäolo-oikeudesta hyvinvointi- ja elinympäristölautakunnissa.
Päätetään pyytää hyvinvointi- ja elinympäristölautakunnilta
säännöllinen edustus vammaisneuvoston kokouksiin.
7. Vuoden 2021 vammaisneuvoston toimintasuunnitelma
Seurataan vammaispoliittisen ohjelman mukaan mitä toimenpiteitä
on tehty.
Seuraavat asiat pitäisi saada vielä kuntoon; Penttilän saliin kaiteet
sekä Viinijärven ja Käsämän välisen tien kunnostus sekä Viinijärven
S-marketin edustan vaarallisuus tarkasteluun.
Seurataan myös omaishoidon tuen käyttöä, viritellään luustopäivää
uudelleen toteutettavaksi, kun koronatilanne hellittää. Toivotaan
myös vammaisneuvoston kuuleminen Ylämyllyn uuden koulun
kalustehankinnoissa.
8. Muut asiat
a) Seuraava kokous to 25.2.2021 klo 15:30-17:00.

b) Pohjois-Karjalan kansanterveydenkeskuksen järjestämä
seminaari Kohti kestävää hyvinvointia 4.2.2021 klo 13:00-15:20
Penttilän sali varattu vammaisneuvoston ja
ikäihmistenneuvoston jäsenille seminaaria varten.
Kokous päätettiin klo 16:40.
Muistion kirjasi Katriina Hankilanoja

