Toimielin:

Vammaisneuvosto

Aika ja paikka:

Ti 16.8.2022 klo 15.15 Varolan kokoushuone,
Varolantie 3, Liperi

Osallistujat:

Hakulinen Pauli
Hanikka Tuula, pj.
Kauppinen-Karvonen Kaarina
Kivivuori Marja-Leena
Leskelä Kirsi
Pietarinen Hannu
Elomäki Eeva, siht.

Poissa:

Kuikka Marketta

Liperin vammaisneuvoston muistio 16.8.2022
Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
• Kokous avattiin klo 15.15.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
• Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Liperin kunnan liikkumisohjelma ja liikuntaolosuhteiden
kehittämissuunnitelma
• Mukana kokouksessa (teams) Paula Liukkonen ja Salla
Salmijärvi WSP Finland Oy:ltä, joka vastaa kunnan kanssa
yhteistyössä liikkumisohjelman ja liikuntaolosuhteiden
kehittämissuunnitelmasta. Keskusteltiin asiasta ja kuultiin
vammaisneuvoston näkemyksiä ja kokemuksia Liperin

liikkumisolosuhteiden tilasta ja kehittämistarpeista.
Vastauksia voi täydentää 23.8. asti sähköpostitse Paulalle ja
Sallalle. Ohjelman valmistelu jatkuu, josta infoa jatkossa.
• Pohdittiin hyviä väyliä tiedon kulkuun esimerkiksi tulevista
ryhmistä ja tilaisuuksista, kuten lehti, kaupat, kunnan
nettisivut, palveluohjaajat, Facebook.
4. Terveiset Hyvinvointialueen vammaisneuvostosta
• Järjestäytymiskokous pidetty 3.6.2022, seuraava kokous
24.8.2022.
5. Terveiset lautakunnista, kunnanhallituksesta ja yhdistyksistä
Hyvinvointilautakunta:
• Kokouksessa käsitelty Varhaiskasvatuksen ja esi- ja
perusopetuksen tuen käsikirja, jota päivitetään säännöllisesti.
Tuen käsikirjan päivittämiseen vaikuttavat myös muut Liperin
kunnan ohjaavat asiakirjat kuten esimerkiksi vammaispoliittinen ohjelma otetaan huomioon suunnitelmassa.
Kunnanhallitus:
• Siun soten palkkaharmonisointi käynnissä edelleen, jolla
vaikutusta kuntien talouteen.
Sydänyhdistys:
• Sydänyhdistys järjestää runsaasti erilaisia tapahtumia,
esimerkiksi jumppaa, terveysluentoja eri paikoissa, kyläretkiä,
kauppa- ja liikuntatapahtumia. Tietoa tapahtumista tulossa
jäsenkirjeessä, lehdessä, nettisivuilla jne.
• Sydänyhdistyksen vuosijuhla 29.10.2022.

Omaishoitajat:
• Uusi toiminnanjohtaja aloittanut ja uusia henkilöitä tullut
yhdistykseen. Jäsenlehti ilmestynyt juuri, jossa tietoa
vertaisryhmistä, viikonloppuretkistä ym. tapahtumista.
Näkövammaisyhdistys:
• Lokakuussa mahdollinen viimeinen kerhotapaaminen.
AVH-yhdistys:
• Sovellettua kuntosalivuoroa toivotaan, joka alkaa
syyskuussa terveysaseman kuntosalilla kansalaisopiston
soveltavana voimaryhmänä
6. Vammaispalvelulain uudistaminen
• Keskusteltiin myöntämisedellytysten perusteista,
tarjotaanko ikäihmisille vammaispalvelulain mukaisia
palveluita. Omaishoidon tilaisuudessa 29.8. Merja Mäkisalo,
jolta tiedustellaan asiaa.
7. Vammaisneuvostoille osallistumisoikeus
• Hallintosääntöihin kirjaus vammaisneuvostojen puhe- ja
läsnäolo-oikeudesta muissa lautakunnissa. Keskusteltiin
asiasta ja päätettiin, että tehdään esitys asiasta.
8. Talousarvio v. 2022
• Käytiin läpi v. 2022 talousarvion toteutumista ja
keskusteltiin v. 2023 talousarviosta valmistelua varten.
Sovittiin muun muassa kokoustamiseen liittyvät asiat.
9. Muut asiat
• Sovittiin syksyn kokoukset: ke 28.9., ke 26.10., ke 30.11.
Kokoukset alkavat klo 15.00.

• Omaishoidon seminaari 29.8. klo 12–16 Joensuun
Seurakuntakeskuksessa
• Haetaan elinympäristölautakunnasta varajäsen
10. Kokouksen päätös
• Kokous päätettiin klo 17.00.

