Toimielin:

Vammaisneuvosto

Aika ja paikka:

Ke 28.9. 2022 klo 15.00 Vinkkari, Viinijärvi

Osallistujat:

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

Poissa:

Hakulinen Pauli

Liperin vammaisneuvoston muistio 28.9.2022
Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
- Kokous avattiin klo 15.00.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio
3. Honkalampi-keskuksen huoli noussut tulevasta kaavamuutoksesta elintilan kapeneminen asukkaiden ympäristössä
- Keskusteltiin asiasta
4. Ikäihmisten liikenneturvallisuustapahtumat 17-19.10.2022
- Eeva kertoi Ikäihmisten liikenneturvallisuustapahtumista, jotka
järjestetään kolmessa eri taajamassa Liikenneturvan ja
elinympäristöpalveluiden kanssa yhteistyössä. Esite liitteenä.

5. Terveiset Hyvinvointialueen vammaisneuvostosta
- Neuvosto kokoontunut 8/22, keskustelua on käyty muun muassa
vammaispalvelulaista ja yhdenvertaisuusasioista sekä
henkilökohtaisen avun järjestämisestä
6. Terveiset lautakunnista, kunnanhallituksesta ja yhdistyksistä
Kunnanhallitus:
- V. 23 talousarvion valmistelu on käynnissä
- Tehostetun palveluasuntolan rakentaminen käynnistymässä
- Lautasuon uusi päiväkoti valmistumassa
- Liperin koulu valmistuu lokakuun lopulla
- Viinijärven koulun väliaikaistilojen kilpailutus uusittu
- Joulutori-tapahtuma 10.12., perinteinen joulupuuro tarjolla,
tapahtumassa mukana myös Siun sote
Sydänyhdistys:
- Yhdistys järjestää runsaasti eri tapahtumia, luentoja, matkoja,
liikuntaa, luontoretkiä ym.
- Yhdistyksen vuosijuhla 29.10.2022
Omaishoitajat:
- Uusia jäsenien myötä hallituksen ja omaishoitajien tutustumista
toivotaan, toiminta muotoutumassa vähitellen
- Huolena omaishoitajuuden korvauksen tuleva heikkeneminen
Näkövammaisyhdistys:
- Liperin näkövammaiskerhon toiminta jatkuu ainakin v.22
loppuun, uusia jäseniä tullut mukaan
- Lukupiiri kokoontunut

Elinympäristölautakunta:
- Kirkkolahden rakentamisesta on päätetty
- Uusi kaavoituspäällikkö aloittaa
- Liperin rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnissä, mm.
rantaan rakentaminen
- Taajamiin tulossa tulevaisuuden visiot, joissa muun muassa
reitistöt ja rakentaminen
7. Koulutusasiat
- Sovittiin, että Vammaisneuvostopäivään 2.11. järjestetään
yhteinen etäosallistuminen, johon varattu Koivula-kokoushuone
klo 13–16. Vammaisneuvostojen iltapäivän ohjelmassa
esteettömyysasiat ja vammaislainsäädännön uudistus.
Osallistuminen mahdollista myös itsenäisesti ilmoittautumalla
linkkiin.
- Keskusteltiin Vanhusten viikon tapahtumista, muuan muassa
Luustoterveyspäivä 6.10. klo 12.00 Penttilä-salissa
8. Vammaisneuvostoille osallistumisoikeus
- Hallintosääntöihin kirjattu vammaisneuvostojen puhe- ja
läsnäolo-oikeudesta muissa lautakunnissa, 11§
- Keskusteltiin asiasta ja toimintatavoista:
o Lautakuntien jäsenet vievät vammaisneuvoston
kuulumiset lautakuntiin
o Lautakuntien jäsenet tuovat infoa vammaisneuvostoa
koskevista asioista ja kokouksista, joihin osallistuminen
mahdollista tarpeen mukaan
o Ehdotettu yhteinen tapaaminen lautakuntien kanssa 1 x v.

9. Honkalammen kouluun tutustuminen
- Seuraava kokous pidetään Honkalammen koululla, jossa rehtori
Sanna Mutikainen esittelee tilat neuvostolle 26.10. klo 15
10. Muut asiat
- Sovittu 8–9 kokousta/v., 1 ruokakokous
- Haetaan elinympäristölautakunnasta varajäsen
o Elinympäristölautakunnalle laitettu pyyntö nimetä
varajäsen vammaisneuvostoon
- Asiantuntijajäsen Hyvinvointipalveluista
o Sovittiin, että kutsutaan tarpeen mukaan asiaa koskeva
asiantuntija paikalle
11. Kokouksen päätös
• Kokous päätettiin klo 16.34.

