Toimielin:

Liperin vammaisneuvosto

Aika ja paikka:

To 2.6. klo 13.00 Lounas-Ravintola Pinja, Kirkkokatu 11,
Joensuu

Osallistujat:

Hakulinen Pauli
Hanikka Tuula, puheenjohtaja
Kauppinen-Karvonen Kaarina
Kivivuori Marja-Leena
Leskelä Kirsi
Pietarinen Hannu
Kostamo Mira, sihteeri
Partanen Reetta

Poissa:

Kuikka Marketta

Liperin vammaisneuvoston muistio 2.6.2022
Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
• Kokous avattiin klo 13.42.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
• Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
• Lisäyksenä viime kokouksessa käsiteltyä Jojo-liikenne asiaa oli
selvitetty. Jojo-liikenne olisi mahdollista saada myös
Viinijärvelle, mutta se tulisi olemaan kallista, koska kulkijoita
ei olisi reitillä riittävästi.
3. Vapaa-aikapäällikkö Reetta Partanen
• Reetta Partanen oli vieraana ja hän esitteli itsensä ja
työnkuvansa. Esiin nousi jäseniltä kysymyksiä muun muassa

Viinijärven ulkokuntoilulaitteista ja ulkoilureittien/pururadan
kovasta pinnoitteesta. Nämä asiat kuuluvat elinympäristöpalveluiden puolelle, liikunta- ja ulkopaikkamestari Vesa
Turkialle. Reetta vie viestiä eteenpäin.
• Jäsenistö toivoi Pärnävaaran Master Planissa huomioitavan
esteettömyyden, vaikeakulkuinen muuan muassa ikäihmisille.
Helppokulkuista, esimerkiksi pyörätuolilla kuljettavaa
ulkoilureitistöä voisi miettiä myös Liperiin.
4. Terveiset Hyvinvointialueen vammaisneuvostosta
• Perjantaina 3.6. on ensimmäinen järjestäytymiskokous.
5. Terveiset lautakunnista, kunnanhallituksesta ja yhdistyksistä
Hyvinvointilautakunta:
• Mielenterveyden Tuki ry on pyytänyt avustusta kriisityöhön
Liperin kunnalta, johon lautakunta myönsi avustuksen hyvän
asian puolesta.
• Honkalampikeskuksen koulu siirtyy Liperin kunnalle, nimi
muuttuu Honkalammen kouluksi. Koulu on erityisen tuen
koulu. Uusi vammaispalvelulaki voi tuoda jotain muutoksia
koulun käytänteisiin.
Valtuusto/kunnanhallitus:
• Tilinpäätös on hyväksytty. Siun sote on tekemässä suuren
alijäämän, mikä tulossa kuntien maksettavaksi. Palkkojen
harmonisointi tulee vaikuttamaan myös kuntien talouteen.
• Viinijärven koulun osalta hyväksyttiin, että väestötilat tulevat
Viinijärvelle.
Joensuun Omaishoitajat:
• Ihmisiä on vaihtunut paljon yhdistyksessä.

Sydänyhdistys:
• Mukana Liperin kunnan Yhteisötaideprojektissa ja
Kävelykipinä-kampanjassa, jota toteutetaan yhteistyössä
kunnan kanssa. Sydänyhdistys täyttää 50 vuotta, juhlat
lokakuun lopussa Penttilä-salissa.
Näkövammaisyhdistys:
• Liperin näkövammaiskerhoon kaivataan lisää osallistujia.
Toiminta on vaarassa hiipua.
AVH-yhdistys:
• Syksylle suunnitteilla mm. koulutuksia.
6. Vammaisneuvostoille osallistumisoikeus
• Hallintosääntöihin tulee kirjaus vammaisneuvostojen puhe- ja
läsnäolo-oikeudesta muissa lautakunnissa. Siirretään asia
käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
7. Muut asiat
• Konttilan puistossa olevat kuntasalilaitteet
o Ikäihmisten neuvosto järjesti puistossa kesän avauksen
ke 1.6. Samalla puistoon vietiin postilaatikko kynän ja
vihkon kera, tarkoituksena seurata puiston käyttöastetta. Jokaisen puistossa kävijän toivotaan kuittaavan
vihkoon käyntinsä. Sen perusteella mietitään,
siirtyvätkö laitteet Yhteisötalolle vai onko niillä käyttöä
nykyisellä paikalla.
• Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Pohjois-Karjalan kuntien
vammaisneuvostoille To 16.6.
o Teams-tiedotustilaisuus kuntien vammaisneuvostoille
to 16.6. klo 12.30–14 vammaispalvelulakien mukaisten
kuljetuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselystä ja sen
tuloksista.

• Liperin kirkosta on lähtenyt museovirastoon suunnitelma,
jossa on huomioituna kulkuliuskat kirkon sisäänkäynteihin.
8. Seuraava kokous
• Seuraava kokous ti 16.8. klo 15 Liperissä
• Muut syksyn kokoukset sovitaan elokuun kokouksessa
9. Kokouksen päätös
• Kokous päätettiin klo 15:03.

