Toimielin:

Vammaisneuvosto

Aika ja paikka:

Ke 26.10. klo 15, Honkalammen koulu, Ylämyllyntie
94, Ylämylly

Osallistujat:

Hakulinen Pauli
Kauppinen-Karvonen Kaarina
Kivivuori Marja-Leena
Kuikka Marketta
Leskelä Kirsi, pj.
Pietarinen Hannu
Elomäki Eeva, siht.
Sanna Mutikainen (Teams)

Poissa:

Hanikka Tuula, pj.

Liperin vammaisneuvoston muistio 26.10.2022
Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
- Kokouksen avaus klo 15.00
2. Honkalammen kouluun tutustuminen
- Erityisopettaja esitteli koulun tiloja ja toimintaa tiloihin tehdyllä
kierroksella
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio

4. Yhteistyömahdollisuudet kehitysvammaisten/-koulun kanssa
- Rehtori Sanna Mutikainen (Teams) kertoi koulun toiminnasta ja
keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista jatkossa
5. Toimintasuunnitelman tarkistus ja päivitys
- Tarkistettiin toimintasuunnitelmaa ja toteutumista mm.
o Keskusteltu yhteisestä koulutusmahdollisuudesta
vammaisneuvoston ja Ikäihmisten neuvoston jäsenille
o Koulutuksia myös toteutunut, mm. Luustopäivä ja
Vammaisneuvostopäivä 2.11. etäosallistuminen
o Ikäihmisten liikenneturvallisuustapahtumissa keskusteltu
teiden ja kulkuväylien kunnossapidosta ja aurauksesta,
joissa järjestettiin kuuleminen alueiden tarpeista
o Muiden kuntien Vammaisneuvostojen kanssa voitaisiin
ehdottaa tapaamisia
o Käytiin läpi liikenneturvallisuusaloitteiden tilannekatsaus,
jatkossa seuranta ja keskustelu ei toteutuneista asioista
6. Terveiset lautakunnista, kunnanhallituksesta ja yhdistyksistä
Hyvinvointilautakunta:
- Kuntalisän käyttöönotosta keskusteltu, menossa uudelleen
valmisteluun
- Ikäihmisille jaossa kenkien liukuesteet eri taajamissa
Elinympäristölautakunta:
- Liperin Rakennusjärjestyksen uudistaminen tehty
- Rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu tehty
- Pärnävaaran urheilukeskus lumetusjärjestelmän rakentaminen
lautakuntakierroksella
- Vanhojen katuvalojen uusiminen Leasing-rahoituksella
- Aloite Ylämyllyn entisen muistimerkin kunnostuksesta
Kunnanhallitus:
- Valtuustoseminaarissa kerrotaan talousarviosta

- Hyvinvointialueen johtaja kävi tutustumassa Liperin eri
toimipisteisiin
- Joulutori 10.12. klo 15–17
Sydänyhdistys:
- 50-vuotisjuhlaan ilmoittautunut runsaasti väkeä
- Järjestetty ulkoilupäivä Liperinsalossa
- Kuopion musikaali-reissu tulossa
- Sydänkahvilat Yhteisötalolla, teemana sydänterveys ja musiikki
- Lapinmatka suunnitteilla keväällä 23
Näkövammaisyhdistys:
- Liperin Näkövammaisten kerho vuoden loppuun toiminnassa
7. Muut asiat
- Tarkasteltiin Liprakan suihkutuolien malli-vaihtoehtoja ja tehtiin
esitys sopivasta mallista
- Vammaisneuvostopäivä 2.11. klo 13–16, etäosallistuminen
neuvoston jäsenille Koivula-kokoushuoneessa
- Keskusteltiin, että varsinaiset jäsenet kutsuvat varajäsenensä
paikalle, mikäli itse estynyt tulemasta
- Hyvinvointilautakunta 23.2. 2023 klo 16.30, osallistuminen,
sovitaan tarkemmin lähempänä
- Keskusteltiin sovituista käytännöistä lautakuntien yms. kanssa
8. Seuraava kokous
- Seuraava kokous 30.11. klo 14
9. Kokouksen päätös
- Kokous päätettiin klo 16.30.

