MUISTIO

Vammaisneuvoston kokous
to 10.2.2022 klo 15:00 Vinkkari-yhteisötila (Kauppatie 4,
Viinijärvi)

Paikalla:
Hakulinen Pauli
Hanikka Tuula, pj
Kauppinen-Karvonen Kaarina
Kivivuori Marja-Leena
Kostamo Mira, sihteeri
Leskelä Kirsi
Pietarinen Hannu

1. Kokouksen avaus klo 15.08
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Kulkuväylien kunnossapito, Liperin kunnan infrapäällikkö
Pekka Tapio
Pekka Tapio Liperin kunnasta vieraili kokouksessa. Saatiin
hyvää keskustelua ja vastauksia huolta ja kysymyksiä
aiheuttaneisiin teiden kunnossapitoon ja turvallisuuteen
liittyviin asioihin.
- Viinijärventie kuuluu Ely-keskukselle, joten kunnalla ei

ole sen suhteen muuta mahdollisuutta kuin viedä viestiä
tien huonosta kunnosta eteenpäin. Tapio lupasi ottaa
Viinijärventien kunnostamisen esille teknisen johtajan
Pekosen kanssa. Kunta on saanut kuntarahoituksen
koko kunnan katuvalaistuksen uusimista varten.
Viinijärven puuttuvan valaistuksen takia aloitus tulee
Viinijärvelle. Viinijärventielle tulee ledivalaistus,
Joensuuntielle sekä Kirkkotielle tulee valaistus,
metallipylväät ja ledivalot. Jos rahoituksesta jää vielä
ylimääräistä, myös Pehkolantien lenkki valaistaan.
Toteutus kesä-heinäkuussa.
Kevyenliikenteenväylä Kontkalaan asti on ollut puheissa
mutta Elyltä ei ole rahaa siihen. Kansalaisaloite olisi
mahdollinen tehdä, jolloin se pakottaisi Elyn vastaamaan
siihen. Tapio voisi tehdä aloitteen, jota kannatettiin.
Kevyenliikenteenväylien korotukset ja kivetykset
käydään katsomassa kesällä yhdessä läpi Tapion kanssa,
vaikka ne kuuluukin Ely-keskukselle. Mm.
näkövammaisen mielipide kivetyksistä on tärkeä.

- Hirvinauhat Liperin alueelle, erityisesti Kuopion- ja

Varkaudentieelle ovat Elyn asioita. Nauhoituksia tehdään
ilmeisesti onnettomuuksien perusteella,
riistanhoitoyhdistykset ja metsästysseurat hoitavat.
Tapio laittaa Elylle kyselyä asiasta.
- Alikulut esim. Kontkalaan ja Joensuuntielle on ollut
toiveissa. Näkövammainen ei pääse Kuopiontien yli
ilman avustajaa, kun ei näe tuleeko autoja. Kuoringalla
on lähin alikulku. Tämäkin on Elyn asioita, kunta voi vain
viedä viestiä eteenpäin.
Alikulut Luovin kohdalla ja Käsämässä Teboilin kohdalla
ollut jo parikymmentä vuotta käsittelyssä. Luovin
kohdasta luovuttiin, koska alikulut olisivat turhan
lähekkäin. Ely-keskus on luopunut sittemmin myös
Käsämän alikulusta. 9-tien remontti käynnistyy 2023,
jolloin on tulossa eritaso liittymä Honkalammen
kohdalle. Mihin asti 4-kaistainen tulee? Alikulut liittyy
tällöin tiehen automaattisesti.
- Sirppitiellä paljon vammaisia (Kuusikkola). Tie on
kuoppainen ja tienreunat huonossa kunnossa, ihmiset
ovat satuttaneet itsensä tiellä. Ensi kesänä on tarkoitus
tehdä muutamille tiepätkillä kirkonkylällä korjauksia,
Sirppitie voisi olla yksi niistä.
Heinävedentie on myös huonokuntoinen. Tapio vie
viestiä Elylle tästäkin ja tiedustelee, että onko
suunnitelmissa toimenpiteitä.

- Teiden ja kulkuväylien auraukseen on neljä

alueurakoitsijaa kunnassa, jokaisella alueella eri
urakoitsija. Urakoitsijan on ymmärrettävä myös
esteettömyysnäkökulma risteäviä teitä auratessa, esim.
jääpatit ja lumirannut eivät voi jäädä tiehen.
”Kulkijoiden on voitava luottaa, että väylillä on
turvallista kulkea.”
Tapio muistutti, että kuntalaisen aktiivisuus on
merkittävässä roolissa, että tieto epäkohdista saadaan
perille kuntaan ja hoidettua.
Ongelmana mm. pihaliittymien jääminen lumivallien
peittoon. Tämän hetken sopimuksella niitä ei saa
auratessa pois. Uudessa sopimuksessa kalusto halutaan
sellaiseksi, että liittymiin ei jää lumikinoksia. Myös
bussipysäkkien katokset ovat täynnä lunta aurauksien
jäljiltä, siihenkin halutaan urakoitsijoiden kiinnittäväm
huomiota.
Tapio halusi kuulla ajatuksia ja kokemuksia
näkövammaisena kulkemisesta kaduilla, ja vaikuttaako mm.
pinnan epätasaisuus. Pudotukset ja kuopat tiessä ovat
pahimpia, ne käy selkään, kun niihin tippuu, jo pienetkin
tuntuvat ikävältä selässä. Penkat aurauksista ja
kevyenliikenteenväylälle jääneet lumi-/jäärannut voivat
myös olla vaarallisia ja hankaloittaa liikkumista.

Keskustelussa oli myös kevyenliikenteenväylälle tippuvat
puiden lehdet. Jos talonomistaja ei huolehdi oman
tonttinsa kohdalta väyilä puhtaaksi, tiet ovat lehtien alla
liukkaat. Kunta harjaa lehdet pois, jos tie on kunnan.
Tapiolle sähköpostiin pekka.tapio@liperi.fi kaikki
epäkohdat, tällöin asiat menevät eteenpäin.

4. Kuulumiset Liperin terveyskeskuksen kuntosalin käytöstä
Liperin kunta (hyvinvointijohtaja Lappalainen,
terveysliikunnanohjaaja Kostamo), Siun soten
terapiapalvelut sekä Kansalaisopisto (liikunnan
suunnittelijaopettaja) pitivät palaveria asiasta hyvässä
hengessä. Tila on todettu hyväksi ja toimivaksi ja se on
kunnassa ainoa vammaisille ja heikompikuntoisille
soveltuva kuntosalitila. Haasteen tilan käytölle ja ryhmän
toiminnalle siellä asettaa terapiapalveluiden oma käyttö ja
vapaiden aikojen löytäminen ulkopuoliselle ryhmälle. Myös
korona-aikaan on hyvä huomioida ahtaat käytävätilat, ettei
tiloissa tule ruuhkaa.
Saamme tehtyä sopimuksen, jossa terveyskeskuksen
kuntosalia käytetään kerran viikossa. Tässä kohtaa
ensisijaisen tärkeä on saada tilat Kansalaisopiston ohjatulle
soveltava voimaryhmälle, jolloin se saa asianmukaiset tilat
ja laitteet käyttöön. Ryhmä aloitetaan syksyllä 2022.

Jatkossa katsotaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan
tilan mahdollistamista myös toiselle senioriryhmälle.
5. Senioripuiston liikuntakalusteiden siirto Yhteisötalon pihaalueelle
Mikäli liikuntakalusteille ei ole käyttöä nykyisellä paikallaan,
vammaisneuvosto kannattaa siirtoa Yhteisötalon pihalle.
6. Kuulumiset neuvostojen kehittämiskokouksesta, mitä
ajatuksia herätti
Ikäihmisten neuvosto sekä vammaisneuvosto kokoontuivat
yhteiseen tilaisuuteen ajatuksena tutustua neuvostojen
uusiin jäseniin sekä miettiä yhteisiä tekemisenpaikkoja.
Kehittämistilaisuus ei antanut suoraan mitään uutta.
Tilaisuudessa nousi kuitenkin myös hyviä asioita esille, mitä
yhteisiä mahdollisuuksia neuvostoilla on.
7. Kohti hyvinvointialueiden vammaisneuvostoa -etätilaisuus,
kuulumiset jakoon
Hyvä tilaisuus, mutta etätyökaluja ei onnistunut käyttää,
mikä hankaloitti tilaisuutta.
Valittiin edustaja alueelliseen vammaisneuvostoon.
Ehdotetaan puheenjohtaja Tuula Hanikkaa ja varalle
varapuheenjohtaja Kirsi Leskelää.
8. Terveiset lautakunnista ja kunnanhallituksesta
Hyvinvointilautakunnan terveiset:

uusi vapaa-aikapäällikkö Reetta Partanen on valittu, hyvä ja
ammattitaitoinen valinta. Kutsutaan hänet johonkin kevään
kokoukseen.
Kunnanhallitus:
tilinpäätös tappiollinen, lopullista ei vielä tiedossa.
Viinijärven koulun sisäilmaa on tutkittu, raportti on tullut.
Iltakoulussa esitellään raportti.
Varhaiskasvatuksessa tarvitaan kolmelle ryhmälle tilat
Ylämyllyllä, lapsia on tullut enemmän. Yllättäviä, isoja
asioita, mikä tietää rajoitteita ja supistumisia.
9. Muut asiat
- Yhteisötaideprojektin kuulumiset
päivät sovittu vammaisneuvoston taidepajoille to 24.2.,
to 3.3. ja to 10.3. klo 15-17 Ylämyllyn uudella yläkoululla
- aloite vammaisneuvoston laajentamisesta
elinympäristölautakunnan edustajalla on laitettu
eteenpäin, aloitteen käsittely lautakunnassa maaliskuun
kokouksessa
- Seuraava kokous ma 21.3. klo 9 Liperissä, vieraana
kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen

Kokous päätettiin klo 16.40

