MUISTIO

Vammaisneuvoston kokous
ti 11.1.2022 klo 15:00 Yhteisötalo (Opintie 1, Liperi)

Paikalla:

Poissa:

Hakulinen Pauli (Teams)

Nukarinen Mari

Hanikka Tuula, pj

Pekonen Jouni

Kauppinen-Karvonen Kaarina
Kivivuori Marja-Leena
Kostamo Mira, sihteeri
Leskelä Kirsi (Teams), vpj
Pietarinen Hannu

Asialista
1. Yhteisötaloon tutustuminen, Marketta Kuikka Pienten koulu ry:n
toiminnanjohtaja
2. Kokouksen avaus klo 15.47
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Marja-Leena kertoi keskustelleensa Lappalaisen Riitan kanssa
pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kuntosaliryhmän toiminnasta
terveyskeskuksen tiloissa, sekä ottanut asian esille myös
valtuustossa. Asia mennyt siis siltä osin eteenpäin. Sihteeri kertoi,
että tähän liittyen tulossa on myös palaveri yhteistyössä Siun soten
(Sanna Suvivuo), Kansalaisopiston (Jenni Raassina-Asikainen) sekä
kunnan (Mira Kostamo, Riitta Lappalainen) kanssa.
4. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma
Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelivat toimintasuunnitelman ja
esittelivät sen kokouksessa. Syksyn toimintakausi oli sen verran
lyhyt, että vuoden 2022 toimintasuunnitelma on pitkälti sama kuin
syksyn 2021 suunnitelma. Toimintasuunnitelmaan lisättiin
luentojen/ tilaisuuksien järjestäminen, esim. näköä-teemalla, sekä
ikäihmisten neuvoston kanssa toteutettava luustopäivä, teiden
kunnossapidon ja aurauksen esille nostaminen sekä tiedottaminen
neuvoston ja lautakuntien välille.
5. Vammaispalvelukyytien hinnat ja niiden tasapuolisuus
Toivottiin vierasta Siun soten vammaispalveluista, mutta vielä tähän
kokoukseen ei saatu ketään. Sihteeri tavoittelee sopivaa henkilöä
Siun sotelta ja asiantuntija yritetään saada mukaan johonkin kevään
kokoukseen kertomaan asiasta ja hintaperusteista.
Vammaispalvelukuljetusten hinnat epäloogiset, ei millään tavalla
tasapuoliset. Pidempi matka voi olla edullisempi kuin lyhyempi
matka kaupunkiin.

6. Uusien vammaispalvelulakien tilanne
Uusien vammaispalvelulakien tilanne herätti neuvostossa
kysymyksiä. Missä vaiheessa lakien valmistelu on? Onko tekeillä ja
voisiko vaikuttaa asiaan?
Sihteeri kysyy kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposta mukaan
kokoukseen kertomaan tilanteesta, esimerkiksi maalis- tai
huhtikuun kokoukseen. Tarvittaessa kokouksen ajankohtaa
siirretään Mäkisalo-Ropposen aikataulun mukaan.
7. Lautakuntien ja kunnanhallituksen kuulumiset vammaisneuvostolle
kokouksissa
Toivottiin parempaa tiedonkulkua lautakuntien ja kunnanhallituksen
sekä vammaisneuvoston välille, jotta tiedetään puolin ja toisin
kuulumisia. Hyödynnetään hyvinvointilautakunnan ja valtuuston
edustajajäseniä ja kehitetään sen suhteen tiedonkulkua. Sihteeri
kirjoittaa pyynnön myös elinympäristölautakunnalle edustajan
valitsemisesta mukaan vammaisneuvostoon. Näin myös
elinympäristöpuolelta olisi edustaja mukana joka kokouksessa ja
tiedonkulku paranisi myös siihen suuntaan.
8. Muut asiat
- keskusteluun nousi Ylämyllyn kulkuväylien hoito ja teiden
auraus. Varsinkin näkövammaisella hankala kulkea, kun
lumivalleja kertyy kulkuväylille. Neuvoston jäsenet sekä sihteeri
on ollut yhteydessä Liperin kunnan infrapäällikkö Pekka Tapioon,
joka on tulossa seuraavaan kokoukseen. Keskustellaan silloin
asiasta enemmän.
- Vammaisneuvoston ja ikäihmisten neuvoston kehittämistilaisuus
to 27.1. klo 14 Penttilässä

- Kohti hyvinvointialueen vammaisneuvostoa – tilaisuus 2.2.2022 tila varattu Ylämyllyn koululta kabinetista
- Yhteisötaideprojektista ei tässä kohti mitään uutta tiedossa
- Seuraava kokous to 10.2. klo 15 Viinijärvellä Vinkkarissa
Kokous päätettiin klo 16.40

