Toimielin:

Liperin vammaisneuvosto

Aika ja paikka: 28.4.2022 klo 15:00–17:05 Liperin kunta,
Ylämyllyn koulun Patteriston yksikön kabinetti,
Laavupolku 2, Ylämylly
Osallistujat:

Hanikka Tuula, puheenjohtaja
Elomäki Eeva, sihteeri
Kauppinen-Karvonen Kaarina
Kivivuori Marja-Leena
Kostamo Mira
Kuikka Marketta
Leskelä Kirsi
Pietarinen Hannu
Silvennoinen Maija (teams)

Poissa:

-

Liperin vammaisneuvoston muistio 28.4.2022
Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus klo 15.00
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

• Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Uuden sihteerin Eeva Elomäen esittäytyminen
• Eeva esittäytyi neuvostolle.
4. Vammaisneuvoston korjausehdotukset uuteen
vammaispalvelulakiin
• Kirsi kertoi pienryhmän tekemistä korjausehdotuksista
yhdenvertaisuuteen liittyen Vammaispalvelulakiin.
Kannatettiin tehtyjä korjausehdotuksia.
5. Vammaisneuvosto mukaan Viinijärven koulun
suunnitteluun esteettömyyden näkökulmasta
• Vammaisneuvosto esittänyt aiemmin toivomuksen
suunnitteluun mukaan pääsystä esteettömyyden
näkökulmasta. Hankesuunnittelu käynnistymässä,
muutoin tietoa kouluasiasta ei vielä ole, eri näkökulmat
toivotaan huomioitavan. Käytiin lisäksi keskustelua
kunnan kirjastoihin pääsyn esteettömyydestä.

6. Terveiset lautakunnista, kunnanhallituksesta ja yhdistyksistä
Hyvinvointilautakunta:
• ehkäisevän päihdetyön asian esittely 4/22, käyty läpi
myös uimahallin käyttölukuja

• opettajien lakko ei todennäköisesti vaikuta suuremmin
Liperissä
• Hyvinvointialueen strategian tekeminen käynnistynyt,
esimerkiksi osallisuuden edistäminen
Kunnanhallitus:
• Kirkkolahden ranta-alue ym. rakentamisessa toivotaan
huomioitavan esteettömyys, kunta rakennuttaa alueelle
huoltorakennuksen muun muassa matkailijoille, muutoin
rakentaminen tapahtuu yrittäjävetoisesti
• Liperin vammaisneuvostosta nimetty edustajat
alueelliseen vammaisneuvostoon, Tuula Hanikka ja Kirsi
Leskelä.
Elinympäristölautakunta:
• Liperin kunnan rakennusjärjestystä ollaan muuttamassa,
lupamenettely keventyy, esimerkiksi miten
vesiosuuskunnat voisivat liittyä vesiosuuskuntaan
• Liperiin tehty kestävän kehityksen ohjelma, josta tehty
myös painoesite
Liperin Sydänyhdistys:
• mukana yhdessä kunnan kanssa Suomen ladun
suunnittelemassa Kävelykipinä -kampanjassa, joka
haastaa kaikki suomalaiset kävelemään. Halukkaat voivat
osallistua mukaan kävelykilometrikisaan, Sydänyhdistys
on mukana. Lisäksi kunnan kanssa järjestetään

kävelytempaukset Ylämyllyllä, Liperissä ja Viinijärvellä
kampanjan aikana. Kampanja-aika on 1.5.–30.9.
Joensuun seudun omaishoitajat ry:
• Omaistenyhdistyksessä vaihtumassa toimijoita, paikkoja
haussa
• Omaishoitoon tulossa lisäapua, Siun soten omaishoidon
ohjaaja järjestää tarvittaessa väliaikaisapua
omaishoitoon esim. muutaman tunnin ajaksi.
AVH-yhdistys:
• Näkövammaisten lukutulkkaukseen toivotaan aloitetta
tuesta yhdenvertaisuuden nimissä
Miten tavoitetaan muut yhdistykset ja päästään kuulemaan
heitä?
• Vammaisneuvoston ja ikäihmisten neuvoston yhteinen
päivä järjestetty aiemmin. Mira on koonnut listan
paikallisista yhdistyksistä 1/22. Käytiin keskustelua, että
muiden yhdistysten pj./varapj. voisi jatkossa pyytää
kokoukseen mukaan
7. Toiveita koulutuksesta vammaisneuvostolle
• Toiveita koulutusaiheista voi esittää, myös Jellistä voi
katsoa tarjontaa. Esimerkiksi vammaispalvelulain
valmistuttua voisi olla koulutusta asiaan liittyen.
8. Väestönsuoja-asian eteneminen, kuinka edetään?

• Pelastuslaitos vastaa kriisitilanteista, muutoin uutta
tietoa ei toistaiseksi ole, asiaa käsitelty viime
kokouksessa 3/22
9. Muut asiat
• Liperin terveyskeskuksen kuntosalille tehty sopimukset
kahdesta ryhmästä, ensi kaudelle tulossa
kansalaisopiston soveltava voimaryhmä sekä
vertaisohjattu kuntosaliryhmä senioreille. Tiedotetaan
kunnan Liiku ja harrasta -oppaassa sekä kansalaisopiston
opinto-oppaassa.
• Keskusteltiin Jojo-liikenteestä, kulkeminen Viinijärveltä
nykyään Kuopiontien liikenteen varassa. Käytiin
keskustelua, onko mahdollista liittää Viinijärvi Jojoliikenteen piiriin. Marja-Leena selvittää asiaa kunnasta.

10.

Seuraava kokous

• Seuraava kokous päätettiin siirtää to 2.6. olevan kauden
päätösruokailun yhteyteen. Paikaksi sihteeri selvittää
Viinimarjaa tm., esim. klo 13 alkaen.

11.

Kokouksen päätös

• Kokous päätettiin klo 17.05

