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keskiviikko 28.8.2019 klo. 15.00–17.10
Koivulan kokoushuone
Paula Lehikoinen, pj.
Tuula Hanikka, vpj.
Hannu Pietarinen
Tuula Matikainen, Hannun avustaja
Pekka Huikuri
Ulla Jolkkonen
Mari Naumanen
Kari Tanskanen, elinympäristöpalvelut
Hennariikka Virtanen, siht.

1. Kokous alkoi klo 15.00
2. Ylämyllyn yläkoulun hyväksytyt luonnossuunnitelmat vammaisneuvoston
kommentoitaviksi
- Kari Tanskanen, isännöitsijä Elinympäristöpalvelut esitteli uuden yläkoulun
hyväksyttyjä luonnossuunnitelmia. Tässä vaiheessa rakenteellinen
suunnittelu on tehty ja tarkempi sisätilojen, materiaalien ja esteettömyyden
suunnittelu tarkentuu. Lopulliset suunnitelmat menevät hyväksyttäviksi
joulukuun valtuuston kokoukseen.
- vammaisneuvosto haluaa tulla kuulluksi siinä vaiheessa, kun
esteettömyyssuunnitelmaa ja/ tai hankintoja pohditaan (hyviä
malliesimerkkejä esim. näkemisen ja kuulemisen haasteisiin vastaamiseksi
löytyy lähialueilta)
o oppilaiden mahdolliset neurologiset haasteet asettavat myös
erityistarpeita tiloihin (esim. kulkemisen rauhoittaminen)
o kontrastit, valaistus, kalustesuunnittelu
- vammaisneuvosto toivoo asiantuntijan/ -tuntijoiden lausuntojen pyytämistä
suunnitteluvaiheessa
- vammaisneuvosto näkee, että liikennesuunnittelu ja järjestelyt ovat
tarpeellisia turvallisuuden lisäämiseksi koulun lähiympäristössä (isompien
tieratkaisujen lisäksi mm. seuraavat piha-alueeseen liittyvät asiat nousivat
esille: onko pihaan tuloa mahdollista loiventaa, pyörätuolin käyttäjien
kulkeminen, aidataanko piha-alue, pysäköintipaikkojen sijainti (iltakäyttö,

hlökunta, saattoliikenne), onko mopoautot ja mopoilijat huomioitu jne).
Kari kertoi, että uusia liikennelinjauksia on tulossa ja näillä pyritään
liikenteen hidastamiseen.
Kaikkiaan Karin esitys oli mielenkiintoinen ja monia ratkaisuja pidettiin
erinomaisina. Yhteenvetona todettiin, että hyvällä suunnittelulla vältetään
moni huti, josta syntyy ennen pitkää säästöjä.
3. Ylämyllyntien penkit
Kari Riikonen, Vepsäläinen Tuomo, Paula Lehikoinen ja Hennariikka Virtanen
kävivät 4.7.2019 kiertämässä uuden Ylämyllyntien Lautasuolta uudelle
ostoskeskukselle saakka tavoitteena kartoittaa uusien penkkien paikkoja. Kari
ja Tuomo korostivat sitä, että penkkien sijoittelussa tullaan hyödyntämään
rakenteellisesti mahdollisimman valmiita paikkoja, jotta säästytään isommilta
pohjatöiltä. Penkkejä mietittiin alustavasti uuden Ylämyllyn kirjaston edustalle,
kirjaston puolelle tietä, Lautasuon ja Ramonan väliselle pätkälle, uudelle
ostoskeskukselle johtavaan mäkeen, mäen alaosaan sekä mäen päälle
Honkalammen suuntaan. Jyrinkylään johtavan mäen penkittömyys nousi esiin,
mutta asia tullee esiin uuden koulun rakentamisen ja liikennemuutosten
yhteydessä.
Nuorisovaltuusto (nuoret) on tuonut esille, että roska-astioita tarvitaan lisää
Ylämyllylle. Mikäli nuorisovaltuusto tekee asiasta aloitetta, vammaisneuvosto
tukee asiassa allekirjoittamalla vammaisneuvostona aloitteen.
Ulla Jolkkonen kertoi, että Viinijärven osalta tilanne penkkien suhteen on hyvä.
4. Vammaispoliittinen ohjelma
- Järjestetään kuulemistilaisuus 23.9.2019
- klo 14.30 kahvit
- tilaisuus alkaa klo 15. Mäkisalo-Ropponen: Uusi hallitus: Missä mennään
sote uudistuksessa, mahdollisesti Hanna Rajapolven tanssiesitys
Mainostetaan: menovinkit radioon, kunnan viestintä, Kotiseutu-Uutiset,
Karjalaisen tapahtumat
Vane.to: työkalupakki vammaispoliittisen ohjelman laatimiseen:
Hennariikka tilaa kaikille. Tarvitaanko koulutusta ohjelman tekoon. Onko
Vanesta mahdollista saada koulutusta alueellisesti.

- Kuulemistilaisuuden jälkeen aletaan kasata materiaalia ohjelmaa varten.
- Teemat ohjelmaan: esteettömyys, turvallisuus, tasavertaisuus,
yhdenvertaisuus punaisena lankana läpi ohjelman (vammaisuus ei saa olla
este palvelujen saamiselle), asenteet
- Ulla Jolkkonen toimitti keräämänsä tiedot esteettömästä ympäristöstä
kokoukseen ja Pekka Huikuri laittoi tietoa kulkemisesta ja
kuljetuspalveluiden saatavuudesta sähköpostilla Hennariikalle ennen
kokousta.
5. Muut asiat
- lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
- hyvinvoinnin johtoryhmässä joka kerta nostetaan esille neuvostojen asiat:
o vammaisneuvoston tehtävät, Mari Naumanen kävi läpi
vammaisneuvostolle annetut tehtävät, mm. vertaisryhmätoiminnan
arviointi, täsmennetään seuraavissa kokouksissa ja pohditaan, miten
vammaisneuvosto toteuttaa sille annetut arviointiin liittyvät tehtävät.
- vammaisneuvoston puheenjohtaja vaihtuu vuoden vaihteessa, Paula
jättäytyy henkilökohtaisten syiden vuoksi tehtävästä. Paula haluaa kuitenkin
olla mukana viemässä ensimmäisen vammaispoliittisen ohjelman loppuun.
- Vammaisneuvoston edustajat kutsuttu hyvinvointilautakunnan alkuun
10.10 klo 17 kertomaan vammaisneuvoston ajankohtaiset asiat. Sovitaan
paikalle menevät seuraavassa kokouksessa.
Seuraava kokous: keskiviikkona 11.9.2019 klo 15.00
Kokous päättyi klo 17.10

