Muistio

Vammaisneuvoston kokous 4/2020
27.10.2020 Koivulan kokoustila
Paikalla
Tuula Hanikka, pj.
Kirsi Leskelä, vpj.
Ulla Jolkkonen
Hannu Pietarinen
Tuula Matikainen
Pekka Huikuri
Kristiina Räsänen
Katriina Hankilanoja, sihteeri
Kokous aloitettiin klo 15:00.
1. Kokouksen alussa todettiin luustopäivän peruuntuminen ja sen
siirtäminen tulevaisuuteen, kunhan koronatilanne helpottaa.
Samalla peruuntui myös Keskikarjalan vammaisneuvoston kanssa
tehtävä yhteistyö.
2. Vammaispoliittinen ohjelma on viety eteenpäin
hyvinvointilautakunnalle.
Hyvinvointilautakunta tuo vammaispoliittisen ohjelman ”Ei mitään
meistä ilman meitä” luottamuselinten käsiteltäväksi ja
vammaispoliittisen ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä nostetaan
kunnan laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen Liperin kunnan
ensimmäisen vammaispoliittisen ohjelman ja esittää ne edelleen

tiedoksi elinympäristölautakunnalle, kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle.
Vammaisneuvosto on hyväksynyt vammaispoliittisen ohjelman
5/2020 ja se päätettiin merkata ohjelmaan.

3. Ensi vuoden budjettia mietittiin ja päätettiin ehdottaa budjetiksi
6000 €. Katriina laittaa ehdotuksen eteenpäin Pellervo Hämäläiselle.
Perusteluna on vammaisneuvoston jäsenten kouluttaminen.
Samalla mietittiin mihin koulutuksiin voitaisiin osallistua. Esille nousi
nykytilanteen haaste kokoontumisissa. Keskusteltiin myös Teamskoulutuksista ja sen saavutettavuudesta. Teams-koulutus on helppo
järjestää ja siihen voi osallistua monta yhtä aikaa. Koulutuksen voi
heijastaa isolle valkokankaalle, jolloin sitä on helpompi seurata ja
nähdä. Päätettiin jättää koulutukset seuraavalle neuvostolle.
4. Fysioterapiaryhmien tilanne Liperissä
Tuula ollut yhteydessä Siun soten Liperin terveysaseman
terapiaosaston johtajaan fysioterapian ryhmäkuntoutusryhmien
lopetuksen tiimoilta. Ennen kuntoutusta on annettu 10 kertaa,
jonka jälkeen on siirrytty ryhmään. Nykyisin hoidetaan vain
akuuttitapauksia. Asiasta on keskusteltu ja päätettiin, että Katriina
ja Tuula jatkavat suunnittelua fysioterapiapalveluiden kanssa.
Keskustellaan hyvinvointilautakunnan kanssa, onko mahdollista
viedä asiaa eteenpäin, esimerkiksi vapaa-aikatoimen kautta
järjestettävä ryhmätoiminta.
5. Keskusteltiin muiden vammaisneuvostojen kanssa tehtävästä
yhteistyöstä ja todettiin, että Keskikarjalan vammaisneuvoston
kanssa tapaaminen on peruuntunut jo kahdesti. Yhteistyötä
halutaan tiivistää muiden vammaisneuvostojen kanssa, esimerkiksi

yhteisten koulutusten järjestäminen. Päätettiin jättää asia kuitenkin
tulevaisuuteen, kunhan koronatilanne rauhoittuu.
6. Parannusehdotuksia
Päätettiin, että jokainen jäsen ottaa selvää edustamastaan
yhdistyksestä onko havainnut jotain parannettavaa Liperin
kunnassa. Asiat tuodaan ilmi seuraavissa kokouksissa ja ruvetaan
työstämään parannusehdotuksia. Vammaispoliittisessa ohjelmassa
on toimenpide-ehdotukset koskien esteettömyyttä. Tammikuussa
pidetään kontrollipalaveri, jossa katsotaan, onko ehdotuksiin tullut
muutoksia.
Keskusteltiin teknologian kasvamisesta tulevaisuudessa ja sen
vaikuttamisesta vammaispalveluihin. Siun sote on panostanut jo
digielämään erilaisten hankkeiden avulla.
Seuraavan vammaispoliittisen ohjelman tekijöiden kannattaa
huomioida tulevaisuuden digielämä ja sen esteettömyys ja
näkövammaisten huomiointi.
7. Siun sotelta otettiin yhteyttä koskien turvakotien alkavaan
valtakunnalliseen some-kampanjaan, jossa keskiössä ovat
lähisuhdeväkivaltaa kokeneet vammaiset henkilöt ja heidän
ohjautumisensa turvakotipalveluihin. He lähettävät postitse
esitteitä ja toivoivat niiden jakamista yhdistyksiin
vammaisneuvoston kautta. Päätettiin jakaa kukin omassa
edustamassaan järjestössä esitteitä.
8. Saavutettavuus Liperin kunnan viestinnässä
Maija Palojärvi Liperin kunnan viestinnästä kävi kertomassa
edellisessä kokouksessa saavutettavuudesta Liperin kunnan
viestinnässä. Liperin kunnan nettisivujen päivitys tuntui
hankaloittavan selailua. Pääpiirteittäin nettisivut ovat hyvät ja

järkevät; otsikot ovat kuvaavia, suosituimmat-kohta ja ajankohtaiset
asiat ovat käteviä. Sivut ovat yksinkertaiset, selkeät ja tyylikkäät.
Päätetään tarkastella kunnan viestintää jatkossakin.
9. Teknisen johtaja, Jouni Pekonen, kutsuttiin kokoukseen kertomaan
kuka vastaa nykyisellään mistäkin osa-alueesta ja kenelle
mahdolliset toimenpide-ehdotukset voi osoittaa. Jouni ei päässyt
paikalle, joten päätettiin kutsua hänet seuraavaan kokoukseen.
Tuula ottaa häneen yhteyttä.
10. Seuraava kokous 24.11.2020 klo 15:00–16:30 Viinimarjassa.

Kokous päätettiin klo 16:15.
Muistion kirjasi Katriina Hankilanoja

