MUISTIO

Vammaisneuvoston kokous
ma 21.3.2022 klo 9:00 kokoustila Varola (Varolantie 3, Liperi)

Paikalla:
Hakulinen Pauli
Hanikka Tuula, pj
Kauppinen-Karvonen Kaarina
Kivivuori Marja-Leena
Kostamo Mira, sihteeri
Kuikka Marketta
Leskelä Kirsi
Pekonen Jouni (poistui klo 10)
Pietarinen Hannu

1. Kokouksen avaus klo 8:59
Elinympäristölautakunta on esittänyt edustajakseen
vammaisneuvostoon Marketta Kuikan, jonka
kunnanhallitus myöhemmin nimittää. Marketta Kuikalle
myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus.
2. Esittäytymiskierros
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
4. Kunnan väestönsuojat
Pekonen kertoi että, kunnan omiin väestönsuojiin tehdään
perusteellinen tarkastus. Väestönsuojat testataan ja
raivataan ylimääräisestä tavarasta. Kokonaisvaltainen
tarkastelu on käynnissä. Ne jotka eivät yleisiin suojiin
mahdu, ohjataan kotien kellareihin. Johtovastuu on
pelastuslaitoksella, jos tarve tulee.
Vammaisneuvosto toivoo, että esteettömyys huomioitaisiin
kunnan suunnitelmia tehdessä. Täysin esteettömäksi ei
suojia voida tehdä, mutta huomioitaisiin suunnitelmissa
miten toimitaan.
5. Kannanotto Viinijärven koulun tulevaisuudesta
Koulussa on sisäilmaongelmia, mitä on nyt selvitetty.
Hyvinvointilautakunnassa on hankesuunnitelman

käynnistys, missä asiat tarkentuvat. Kevään aikana
kartoitetaan uudistamisen tilanne. Viimeisin tieto on, että
korjausaste on 80%, kustannukset nousevat reilusti.
Peruskorjaus ei kannata, uudisrakentaminen olisi
kustannustehokkaampaa.
Kunnalla on eri vaihtoehtoja väliaikaistilasta. Oppilaat
keskitetään kirkonkylälle tai Luoville, jolloin toiminnot
olisivat yhdessä paikassa. Toisena vaihtoehtona on
hajasijoitusvaihtoehto Viinijärvellä. Tällöin toimintaa
hankaloittaa osan toiminnan sijoittaminen esim. Liperiin.
Asiasta keskusteltiin ja jäädään kuulolle asian suhteen.
6. Terveiset lautakunnista ja kunnanhallituksesta
- hyvinvointilautakunta
• torstain esityslistalla Viinijärven koulun tilanne,
viedään terveisiä vammaisneuvostosta.
• ikäihmisten neuvoston aloitteesta hanke tulossa,
jossa kaikille yli 70-vuotiaille hankittaisiin liukuesteet.
Vammaisneuvosto voisi tulla mukaan ja yhdessä
vietäisiin hanketta eteenpäin.
- elinympäristölautakunta
• Kirkkolahden osayleiskaava, Myllyrannan
omakotitontteja ja rivitaloja tulossa rantaan,
yleisötilaisuuksia tulossa. Meijerille tulossa
monitoimimatkailukeskus, mm. ravintoloita.
• Viinijärven kyläyhdistys tehnyt aloitteen uimarannan
kunnostuksesta. Haettu avustusta, jos sellainen

saadaan, tulee isompi remontti. Vammaisneuvosto
voisi olla mukana esteettömyyden huomioimisessa.
- kunnanhallitus
• ei erityisiä kuulumisia, samoja asioita käsitellään kuin
tässäkin kokouksessa.
7. Muut asiat
- vammaisneuvoston sihteerin vaihtuminen, uutena
aloittaa Liperin kunnan uusi hyvinvointikoordinaattori
Eeva Elomäki. Vaihtoa tehdään vähitellen.
- kela- ja vammaispalvelutaksien tilaaminen
Itä-Suomen taksi ja Menevä, joista kelakyyti voidaan itäsuomen alueella tilata. Voi tilata toivetaksin.
- seuraava kokous to 28.4. klo 15 Ylämyllyllä
8. Vammaispalvelulaki ja sen uudistaminen, vieraana
kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen
Eduskunnassa tärkeänä ajatuksena, että puoluepolitiikkaa
ei tuoda vammaispolitiikkaan. Vammaispolitiikka on
kaikkien puolueiden yhteinen asia.
Terveisiä eduskunnasta:
- hyväksyttiin työkanava lainsäädäntö, valtionyhtiö
”työkanava”, jossa vaikeammin työllistäviä ihmisiä
voitaisiin auttaa työkanavan kautta työmarkkinoille
vammaisien työllistämisen parantamiseksi. Jos tämän
kautta työllistyy, ihmiset saavat normaalien

työehtosopimuksien mukaiset palkat ja työsuhteen edut.
Haasteena on, että te-toimistossa ei ole osaamista
vammaisista ja heidän tuen tarpeestaan.
Erityisosaamista tarvittaisiin myös työnantajien rinnalle
mukautusten toteuttamiseen.
- EU-lainsäädäntöä pannaan toimeen, sovelletaan Suomen
lakiin sopivaksi, esim. esteettömyys lainsäädännössä,
yhdenvertaisuudessa on edelleen puutteita.
- asioita eteenpäinvietäväksi alueellisessa
vammaisneuvostossa: vammaisvaikutusten arviointi
kunnissa, hyvinvointialueille vammaisasiahenkilö,
esteettömyys ja saavutettavuus, tulkkaus kaikilta osin
sekä kartoitus miten se toimii.
Vammaispalvelulaki
- Lausuntoaikaa jäljellä 4.4. saakka, jos vammaisneuvosto
haluaa lausua.
- Tavoitteena päästä YK:n vammaissopimukseen. Tällä
hetkellä siihen ei vielä päästä. Lakiin jää tulkinnanvaraa,
mikä on yhdenvertaisuuden kannalta huono asia.
Työryhmä on tehnyt lausunnon puutteellisista asioista.

Kokous päätettiin klo 11.03

