MUISTIO

Vammaisneuvoston kokous
to 25.11.2021 klo 15:00 Ylämyllyn yläkoulun kabinetti (Laavupolku 2,
Ylämylly)

Paikalla:

Poissa:

Hanikka Tuula

Hakulinen Pauli

Kauppinen-Karvonen Leena
Kivivuori Marja-Leena
Kostamo Mira
Leskelä Kirsi
Pekonen Jouni
Pietarinen Hannu

1. Ylämyllyn yläkoulun esteettömyyden toteutuminen
- Käytiin kierros koululla Jouni Pekosen johdolla. Tarkasteltiin
erityisesti ne paikat, joissa kesäkuussa havaittiin puutteita
esteettömyyden näkökulmasta. Puutteisiin ei oltu vielä tehty
korjauksia: inva wc:n käsienpesualtaan korkeutta ei oltu
madallettu, inva wc:n vessapaperitelineen paikkaa ei oltu
muutettu lähemmäksi, eikä ruokalasta lähteviä portaita oltu
merkattu (tarvitsisi kontrastia askelmiin).

- Puutteet meni Jouni Pekosen myötä tiedoksi nyt myös
elinympäristöpalveluille.
Kokouksen avaus klo 15.29

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Yhteisötaideprojektin esitteleminen, Tero Sarkkinen Liperin kunnan
kulttuuripalvelut
- Esimerkiksi Kontiolahdella on Kyläyhdistys tehnyt lumiukkoja ja
Taivalkoskella on Hiljainen kansa, joista on tullut suositut
matkailukohteet. Myös Liperiin haluttaisiin enemmän taidetta
näkyviin -> yhteisötaideprojekti (ei palkata ammattitaiteilijaa,
vaan yhdessä tehdään yhteisötaiteilijan kanssa oma teos).
- Teemana Leipä – yksi osa teoksesta Ylämyllyllä, yksi Liperissä ja
yksi Viinijärvellä.
- Varhaiskasvatus, nuorisopalvelut, ikäihmisten neuvosto,
Yhteisötalo ja Honkalampikeskus on jo mukana.
- Joulukuussa taiteilijan valinta ja projektin aikataulutus,
tammikuussa toteutus ja avajaiset helmikuussa.
- Vammaisneuvosto päätti lähteä mukaan projektiin .
4. Yhteinen tapaaminen ikäihmisten neuvoston kanssa alkuvuoteen
- Tero Sarkkinen ikäihmisten neuvoston sihteerinä vie terveisiä
ikäihmisten neuvostolle .
- Ehdotettu yhteiselle vapaamuotoiselle tutustumis- ja
kahvitteluhetkelle torstait 13.1., 20.1. tai 27.1. klo 14 alkaen.

- Seuraavassa kokouksessa sovitaan päivä ja paikka sen mukaan,
mitä ikäihmisten neuvosto vastaa ehdotuksiin.
5. Liikenneturvallisuus asiat
- Otettu keskusteluun syksyn toimintasuunnitelmassa olevat asiat
ja viety elinympäristöpalveluille Jouni Pekosen kautta.
• Viinijärventien kunnostus, katuvalot ja kevyenliikenteenväylä
• hirvinauhat Liperin alueelle, erityisesti Kuopion- ja
Varkaudentie
• alikulut esim. Kontkala ja Joensuuntie
• Sirppitien ja Heinävedentien kunnostus

- Liikenneturvatyöryhmässä asiat ovat tärkeysjärjestyksessä
listalla, joista niitä puretaan tärkeyden mukaan.

- Liperissä on kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, jota
tarkastellaan ja jonka pohjalta parannuksia tehdään.

- Viinijärven vaarallisimmat tasoristeykset tullaan poistamaan.
6. Liperin yhdistysten, SPR:n ja kehitysvammaisten yksiköiden kanssa
tehtävä yhteistyö
- Sihteeri kokoaa listan yhdistyksistä alkuvuodelle.
- Yhteisötaideprojekti on jo yksi yhteistyö yhdistysten kanssa.
- Tutustuminen Yhteisötalolle Liperissä alkuvuoteen, sihteeri
selvittää.
7. Muut asiat
- Kunnanhallitus hyväksyi päivitetyn toimintasäännön.
- Vammaisneuvoston päivitetty esite tuotu näytille ja laitettu
jakoon.

- Jouluateria päätettiin siirtää ja yhdistettiin joulukuun kokouksen
kanssa perjantaille 17.12. klo 15. Sihteeri ilmoittaa piakkoin
paikan (kysytään Eliaksesta ja Filipofista Joensuusta).
- Marja-Leena kertoi kuulumisia Vammaisneuvostopäiviltä,
tärkeäksi asiaksi nostettiin mm. vammaisneuvostojen
näkyvyyden lisääminen kunnissa.
- Sihteeri muistutti puuttuvista luottamushenkilöiden
perustietolomakkeista
- Seuraava kokous jouluaterian yhteydessä pe 17.12. klo 15
Joensuussa.
Kokous päätettiin klo 17.00

