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1. Kokouksen aluksi sovitaan, että kokouksen lopussa käydään läpi
Varolan uudistettu piha-alue ja annetaan siitä kommentit
mahdollisine muutosehdotuksineen Liperin elinympäristöpalveluille
Kari Tanskasen pyynnöstä.
2. Saavutettavuus Liperin kunnan viestinnässä
Maija Palojärvi Liperin kunnan viestinnässä kävi kertomassa
saavutettavuudesta Liperin kunnan viestinnässä.
Saavutettavuusdirektiivi, jonka mukaan kunnan viestinnän on oltava
kaikkien saavutettavissa, astuu voimaan 23.9.2020.
a. kaupungin teatteri on malliesimerkki lähialueella
saavutettavista www-sivuista, he ovat ensimmäisten joukossa
ovat uudistaneet www-sivujaan saavutettavuusdirektiivin
mukaisesti
b.saavutettavuus viittaa esim. kirjoitetun tekstin
saavutettavuuteen ja esteettömyys puolestaan ympäristöjen
esteettömyyteen

c. saavutettavuuden määreitä ovat: teknisesti virheetön
toteutus, selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä ja
ymmärrettävä sisältö
d.saavutettavuusseloste (liperi.fi/saavutettavuusseloste) pitää
löytyä kunnan www-sivuilta: Liperissä tämä on laadittu AVI:n
saavutettavuuspohjan ohjeiden mukaisesti. Selosteessa käy
ilmi, miltä osin www-sivu täyttää saavutettavuusdirektiivin
mukaiset vaatimukset.
• Liperissä on edelleen haasteita saavutettavuudessa
kontrastien ja värien suhteen (edetty jossain määrin
visuaalinen ilme edellä)
• Kuville luodaan www-sivuilla vaihtoehtoinen
kuvausteksti, josta ilmenee, mitä kuvassa on: Maija
toivoo käyttäjäpalautetta siitä, millainen on hyvä
vaihtoehtoinen kuvausteksti.
• www-sivuilta, saavutettavuusselostesivulta löytyy
palautelomake, jolla voi antaa palautetta tai
kommentoida saavutettavuutta, johon kunta on
velvollinen vastaamaan 14 vuorokauden kuluessa.
Saavutettavuusdirektiivin valvova viranomainen on
Etelä-suomen AVI.
• tietoa saavutettavuudesta löytyy sivuilta
www.saavutettavuusvaatimukset.fi, Celia.fi
Sovitaan, että seuraavaan kokoukseen mietitään,
millainen on hyvä vaihtoehtoinen kuvausteksti ja
laitetaan kommentit / ajatukset Maijalle viestintään
tiedoksi. Perehdytään myös sivuilla pdf-muodossa
oleviin asiakirjoihin (miten taulukot toimivat jne.)
Kootaan kommentit seuraavassa kokouksessa ja
laitetaan Maijalle.

3. Luustopäivän tilaisuus
Luustopäivän tilaisuus peruuntui keväältä koronan vuoksi.
Tilaisuutta suunniteltiin valtakunnalliselle vanhusten viikolle, mutta
tilaksi suunniteltu Penttilä ei mahdollista tapahtuman järjestämistä.
Tapahtuma toteutetaan koulujen lomaviikolla 42 Liperin koulun
isossa liikuntasalissa, joka mahdollistaa turvavälien huomioimisen.
Tilaisuus pidetään perjantaina 16.10 klo 12 alkaen. Ohjelmassa on
Liperin ylilääkärin Raimo Joron alustus luustoteemaan ja
luustokuntoutuja Mervi Hainaron kokemukset elämästä
osteoporoosin kanssa.
Lähetetään kutsu luustopäivästä Keski-karjalan vammaisneuvostolle
neuvostojen yhteistyön käynnistämiseksi.

4. Käsiteltäviä asioita syksyn kokouksissa
1. Teiden kunto, liikuntapaikkojen esteettömyys ja hiihtolatujen
sekä ulkoliikuntapaikkojen kunto on puhututtanut neuvostoa
usein. Päätetään kutsua uusi tekninen johtaja, avaamaan
elinympäristöpalveluiden organisaatiota: kuka vastaa
nykyisellään mistäkin osa-alueesta ja kenelle mahdolliset
toimenpide-ehdotukset voi osoittaa.
2. Liperin terveysaseman fysioterapiaosaston järjestämästä
ryhmätoiminnasta on tullut palautetta. Mitä ryhmiä järjestetään,
kenelle ne on suunnattu jne. Pyydetään fysioterapian esimies
kertomaan järjestettävästä kuntoutustoiminnasta tai
välittämään tiedon neuvostolle jollain tapaa.

3. Keskusteltiin koulutustarpeesta. Jätetään koulutusasia
hautumaan ja ideoidaan koulutus tarpeen mukaan, kun
vammaisneuvosto aloittaa uudella kokoonpanolla. Näin koulutus
toimii hyvänä perehdytyksenä ja sparrauksena uusille jäsenille.
5. Muut asiat
Hyvinvointijohtaja Riitta Lappalainen on pyytänyt
vammaisneuvostolta konkreettisia toimenpide-ehdotuksia
tekeillä olevaan, laajaan hyvinvointikertomukseen koskien
vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin lisäämistä ohjelman
teemojen mukaisesti.
Teemoja käytiin läpi kokouksessa ja todettiin, että turvallisen
ympäristön ja osallisuuden osalta vammaisneuvoston antamat
konkreetit toimenpide-ehdotukset, joilla on vammaisten
henkilöiden, ja ihan kaikkien kuntalaisten hyvinvointia edistävä
vaikutus löytyvät neuvoston laatimasta vammaispoliittisesta
ohjelmasta.
Vammaisneuvosto harmistui hieman, että lautakuntakierroksilla
hyvinvointi- eikä elinympäristölautakunta ollut kommentoinut
ohjelmaa. Neuvosto toivoo, että ohjelmaan tutustuttaisiin laajan
hyvinvointikertomuksenkin näkökulmasta. Neuvoston
näkövinkkelistä ohjelma on valmis hyväksyttäväksi, mikäli
kommentteja tai muutosehdotuksia ei ennen seuraavaa
kokousta 27.10.2020 tule.
6. Sihteerin tehtävän siirtyminen
Hennariikan työt Liperin kunnalla päättyvät 19.9.2020.
Liikunnanohjaajan tehtävässä jatkaa Katriina Hankilanoja (Kaisu),

jolle vammaisneuvoston sihteerin tehtävä siirtyy seuraavasta
kokouksesta alkaen.
Kaisu esittäytyi vammaisneuvostolle ja kertoi taustoistaan ja hänet
toivoteltiin lämpimästi tervetulleeksi.
7. Seuraavat kokoukset
27.10 klo 15–16.30
24.11 klo 15–16.30: jouluruokailu Viinimarjassa: Kaisu selvittää
osallistujien määrän ja käytettävissä olevan summan ruokailua
varten.

Kokous päättyi klo 17.00
Muistion kirjasi Hennariikka Virtanen

