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VIITASAAREN VAMMAISNEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2019 

 

 

Aika  26.11.2019 klo 14.00 – 16.10 

Paikka  Viitasaaren kaupungintalo, sosiaalitoimiston kokoushuone 

 

 

PAIKALLA OLLEET JÄSENET:  

Birgitta Paanila, pj.  

Merja Uusi-Maahi, vpj.  

Helena Karppinen, jäsen 

Riitta Lehtoranta, jäsen 

Ritva Leppänen, jäsen, poistui klo 16.00 

Aarne Uljanoff, jäsen     

Meeri Jauhiainen, varajäsen 

 

MUUT LÄSNÄOLIJAT: 

Marjaana Kotilainen, kaupunginhallituksen edustaja 

Veikko Lindlöf, teknisen lautakunnan edustaja 

Markus Kauppinen, viestinnän kehittäjä, klo 14.30 - 15.10 

Vuokko Pulkkinen, sihteeri 

   

POISSA: 

Marika Kellokangas, perusturvaltk:n edustaja 

Kaarina Kunnela, jäsen 

Miia Kuusela, jäsen 

Anneli Palonen, seurakunnan edustaja 

 

 

ASIAT  § 34-43 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN   

ALLEKIRJOITUS ___________________  ________________ 

JA VARMENNUS Birgitta Paanila  Vuokko Pulkkinen 

  Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN   11.12.2019    10.12.2019 

TARKISTUS 

   

___________________  ____________________ 

  Marjaana Kotilainen  Ritva Leppänen    
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34 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

 

35 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

 Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Marjaana Kotilaista ja Ritva Leppästä. 

 

 Päätös:  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjaana Kotilainen ja Ritva Leppänen. 

 

 

36 § PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LOPPU-

KAUDEKSI 

 

Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan Vammaisneuvosto valitsee keskuudes-

taan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuustokaudeksi kerrallaan. 

 

Vammaisneuvosto on valinnut 5.10.2017 § 17 kaksivuotiskaudeksi puheenjohtajaksi 

Birgitta Paanilan ja varapuheenjohtajaksi Merja Uusi-Maahin. 

 

Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan: 

”Puheenjohtajan tehtävänä on kokouksen koollekutsuminen ja käsiteltäviksi tulevien 

asioiden valmistelu yhdessä sihteerin kanssa. Puheenjohtaja edustaa vammaisneuvos-

toa kunnan päättäviin elimiin ja toimii yhdyshenkilönä eri instansseihin.” 

 

Päätös: 

Vammaisneuvoston loppukaudeksi päätettiin valita puheenjohtajaksi Aarne Uljanoff 

ja varapuheenjohtajaksi Birgitta Paanila 1.1.2020 alkaen.  

 

 

37 § VAMMAISNEUVOSTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020 
 

Viitasaaren vammaisneuvosto esittää Viitasaaren kaupunginhallitukselle talousarvioon 

varattavaksi 6000 euron määrärahaa vammaisneuvoston toimintaan vuodelle 2020. 

 
 

TA 2020 euroa   

Kokouspalkkiot ja 

matkakulut 

Koulutus 

2000 

 

3000 

4-6 kokousta vuodessa 

 

Koulutuksiin osallistuminen, matkat ja majoituk-

set mm. vammaisneuvostojen koulutuspäiville ja 

seudulliseen koulutuspäivään Kinnulassa sekä 

maakunnallisen vammaisneuvoston suunnittelu-
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työryhmiin osallistuminen. 

Muut kulut 1000  Kokouskahvit, postitukset, kopiot, tapahtumajär-
jestelyt jne.  

yht. 6000  

 
Vammaisneuvosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi järjestetään tarvitta-

essa ns. työkokouksia, joista ei kokouspalkkiota makseta. Työkokouksissa mm. suun-

nitellaan tapahtumia, annetaan lausuntoja kiireellisiin asioihin ja valmistellaan varsi-

naisia kokouksia jne.  

 

Päätös:  

Hyväksyttiin. 

 

38 § VIITASAAREN INVALIDIT RY:N ESITTÄYTYMINEN 
 

Merja Uusi-Maahi esitteli lyhyesti Viitasaaren Invalidit yhdistystä, joka on nykyisin 

nimeltään Wiitaseudun Invalidit ry. Yhdistys on toiminut vuodesta 1994. Invalidiliiton 

neuvontapalvelu on käytössä kaikille. Haasteellista saada aktiivisia toimijoita mukaan, 

jäsenistö on vähenemään päin. Yhdistys järjestää erityisliikunnan tapahtumia ja toimii 

taustatoimijana erilaisissa tapahtumissa. Esteettömyys asiat ovat tärkeitä; kohti estee-

töntä ja yhdenvertaista Suomea ja Viitasaarta. Veikkausvaroista saatavat avustukset 

eivät tule vuosittaisena avustuksena vaan ne on haettava jotakin tarkoitusta varten. 

Toiminnan rahoitus tapahtuu liittojen kautta. Yhdistyksen toiminta on vapaaehtois-

toimintaa kuten muillakin yhdistyksillä. 

 

 Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi. 

 

39 §  KESKUSTELUTILAISUUS VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIEN TO-

TEUTUMISESTA KESKI-SUOMESSA 26.8.2019 JYVÄSKYLÄSSÄ 

 

 Varapuheenjohtaja Merja Uusi-Maahi totesi, että tilaisuus oli järjestetty, koska soten 

kehittäminen jatkuu ja oman maakunnan alueella on asioita, jotka on päivitettävä. Pe-

rustettiin vammaisjärjestöjen verkosto, jonka tehtävänä on yhteistyön tiivistäminen 

sekä vaikuttaa vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen kunnissa. Tapaamisessa 

todettiin verkosto tarpeelliseksi päällekkäisyyksien välttämiseksi, tiedon ja hyvien 

käytäntöjen jakamiseksi sekä yhteisen vaikuttamistyön kanavaksi. Yhdessä virkistäy-

tyminen koettiin myös tärkeäksi. Tulevia tapaamisia 2-4 kertaa vuodessa. Koollekut-

sujana on KYTin hallinnoima KS Vaikuttavat järjestöt -hanke yhdessä Invalidiliiton, 

KS Näkövammaisten, Näkövammaisten liiton ja Jyväskylän Seudun Invalidien toimi-

joiden kanssa. Yhdistystorin kautta välitetään tietoa tulevista kokoontumisista. Tuleva 

kevät näyttää, miten lähdetään asiaa viemään eteenpäin.  

 

 Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi. 
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40 § MENNEET TAPAHTUMAT:  

  

- Vammaisneuvostojen yhteinen koulutuspäivä 12.11.2019 seurakuntatalolla. Tilai-

suuteen osallistui Pihtiputaan, Kinnulan, Äänekosken, Vesannon ja Viitasaaren vam-

maisneuvoston edustajia yhteensä 21 henkilöä. Tilaisuudesta tehty muistio on lähetet-

ty läsnäolijoille sekä vammaisneuvostomme jäsenille.  

 

 - Keski-Suomen vammaisjärjestöjen verkostoilta 18.11.2019. Pääpaino oli ajankohtai-

sen tiedon jakaminen. Tämä tilaisuus on jatkumoa edellä mainitulle 26.8.2019 Jyväs-

kylässä pidetylle tilaisuudelle.  

 

- Kuulo-autotapahtuma 25.9.2019 Viitasaarella. 

 

- SPESIA:n Viitasaaren yksikköön tutustuttiin 26.11.2019 ennen kokousta klo 13.00. 

SPESIA:n opettaja esitteli koulun ja ryhmän toimintaa. Koulussa on tällä hetkellä 9 

oppilasta, henkilökohtaiset avustajat sekä yksi opettaja. Koulun tiloihin ollaan tyyty-

väisiä vaikka tila-ahtaus välillä vaivaa.  

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

 

41 § TULEVAT TAPAHTUMAT 

 

 - 27. – 28.11.2019 Vammaisneuvostopäivät, tilaisuutta voi seurata etänä kaupunginta-

lon valtuustosalissa 27.11.2019 klo 9.00 – 16.00. Ohjelma julkaistaan osoitteessa 

https://vane.to/etusivu . 28.11.2019 on iltapäivällä työskentelyä työryhmissä, etäyh-

teyttä tuolloin voi seurata klo 11.40 saakka, valtuustosalia ei ole tälle päivälle varattu. 

 

 - FCG Koulutus ja Kuntaliitto järjestävät Vammaisneuvostojen koulutuspäivät 18.-

19.3.2020 Helsingissä. Ilmoittautuminen viimeistään 4.3.2020 mennessä. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

 

42 § AJANKOHTAISET ASIAT:  

 

1. 

Kirkon tuleva remontti 

  

Puheenjohtaja totesi, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen. Remontista voi lukea 

seurakunnan kotisivuilta. Tämä on asia, jota vammaisneuvoston tulee seurata. 

 

 

https://vane.to/etusivu
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2. 

Vammaispalvelujen ajankohtaiset asiat 

 
Vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen on lähettänyt tiedoksi vammaisneuvostolle 

seuraavaa: 

 

 Perusturvan asiakaskuljetusten sopimukset on uusittu 1.1.2020-31.12.2022 

ajalle ja ensi vuonna aletaan valmistella Vpl-kuljetusten kilpailutusta. Siinä 

kohtaa täytyy vammaisneuvoston kanssa käydä keskustelua sitten kriteereistä 

ym.  

 Ns. Harhalan tontille suunnitteluvarauksen tehneen rakennuttajan kanssa on 

alustavia keskusteluja käyty ja omana toiveena olen esittänyt, että myös Kehi-

tysvammaisten palvelusäätiö voisi olla yksi potentiaalinen palveluntuottaja, 

kun meillä heidän kanssaan on jo hyvää yhteistyötä tehty. Tämän tiimoilta 

keskustelut jatkuvat. 

 Palveluseteli kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumiseen ote-

taan käyttöön, perusturvalautakunta teki siitä päätöksen lokakuun kokoukses-

sa.  

 Odotellaan uuden hallituksen osalta nyt vammaislainsäädännön uudistuksen 

loppuun saattamista.  

 Tervetuloa toimintakeskus Kaislan joulumyyjäisiin, asiasta infotaan myöhem-

min. 

 

3. 

Kaupungin kotisivujen uudistaminen  

 

Viime kokouksessa puheenjohtaja kehotti jäseniä tutkimaan kaupungin kotisivuja etu-

käteen seuraavaan kokoukseen mennessä ja antoi ns. tehtävän tarkastella mm.  

o onko aistivammaiset otettu huomioon? 

o  ovatko kontrastit kunnossa? 

o  kun painetaan tekstin suurennosta, pysyykö suurennos? 

o  löydättekö tarvittavan tiedon helposti? 

 

Viestinnän kehittäjä Markus Kauppinen oli kutsuttu kertomaan kaupungin kotisivujen 

uudistuksesta. Kotisivujen uudistuksessa on kiinnitetty huomiota saavutettavuusdirek-

tiiviin sivuston rakentamisessa. Selkokielisyysosuutta ei vielä ole, mutta asiaan on 

kiinnitetty huomiota, selkeys palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä. Kotisivuilla on paljon 

tietoa, 800 yksittäistä sivua, informaation lajittelu saavutettavuuden kannalta huono. 

Videoita on tällä hetkellä vähän. Hakutoimintoihin kiinnitetty huomiota; sisältöhaku ja 

yhteystiedot toimivat hyvin. Viestintäkanavia on tullut lisää: uutiskirje, instagram ja 

twitter. Uutiskirjeen voi tilata kaupungin sivuilta, sisältää ajankohtaisia asioita esim. 

tapahtumista, työpaikoista, harrastuksista.  
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Kotisivujen tekstin suurennos ei pysy, mutta voi käyttää painiketta Ctrl ja +, jolla sen 

saa pysymään. 

Markukseen voi ottaa yhteyttä kotisivuja askarruttavissa kysymyksissä tai jos on on-

gelmia niiden käytössä. 

 

Todettiin: 

- selkokielisyys palvelisi etenkin senioreita ja maahanmuuttajia, tähän kannattaisi pa-

nostaa 

- vammaispalveluiden osioon lisättävä tieto vammaisneuvoston olemassaolosta 

- kesäasukkaille infoa perustamalla sivu esim. ”mökkiläisasiat” 

- voisiko eri yhdistyksistä olla tietoa kotisivuilla? Ongelmana on, kuka päivittää tietoja 

- on olemassa maakunnallinen yhdistystori 

- terveyskeskuksen ajanvarauksesta esim. laboratorioon tulisi tiedottaa tehokkaammin 

- liikuntapalveluista löytyy soveltuvan liikunnan lukujärjestys ja sen voi tulostaa, jär-

jestettävien tahojen tiedot tulee lisättäväksi 

- kyläkuntien uimarantoja ei löydy, koska kaupungilla ei ole niillä valvontavelvolli-

suutta, löytyvät Witaksen sivuilta 

- kyläkuntien talviliikuntapaikat vielä tekemättä 

 

4. 

Valtuustosalin induktiosilmukan korjaus/ siirrettävä induktiosilmukka sekä val-

tuustosalin portaiden kaiteet 

 

Valtuustosalin induktiosilmukka piti korjata kaupungintalon remontin yhteydessä, 

mutta remontti ei toteutunut. Induktiosilmukka ei edelleenkään toimi ja asia pitää saa-

da kuntoon. Lisäksi kaupungintalojen kokoustiloihin tulisi saada yksi siirrettävä ko-

kouskäyttöön tarkoitettu induktiosilmukka. Jos on äänentoisto tiloissa, tulee myös ää-

nensiirto olla kunnossa.  

Lisäksi valtuustosalin portaisiin tulisi saada kaiteet, jotta loukkaantumisilta vältytään. 

 

Teknisen lautakunnan edustaja lupautui viemään terveiset tekniselle osastolle. 

 

 

43  MUUT ASIAT 

 

1. 

Seuraava kokous ja toimintakertomus v. 2019. 

 

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 4.2.2020 klo 13.00 sosiaalitoimiston ko-

koushuoneessa. Toimintakertomuksen laadinnan työkokous pidetään 23.1.2020, johon 

osallistuu nykyinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä sihteeri.   
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2. 

Seuraava esittäytyvä yhdistys 

 

Seuraavassa kokouksessa esittäytyy Mielenterveysseura. 

 

3. 

Seuraava vierailukohde 

 

Tiedustellaan tutustumismahdollisuutta Kuntoutumiskeskus Miekkuun.  

 

4. 

Kulkuväylä kääntösillan kivituhkaosuudelle 

 

Kokouksessa esitettiin, että tulevana keväänä kääntösillan kivituhkaosuuden keskelle 

tehtäisiin tasainen, järkevän levyinen kulkuväylä, jotta kulkeminen olisi helpompaa 

pyörätuolia käyttäville tai esim. lastenrattaita työntäville. Kivituhkapohja on hyvä. 

Samoin sillalta siirryttäessä kevyen liikenteen väylälle tulee luiskat laittaa kuntoon, 

jotta siirtyminen sinne helpottuisi ja tapahtuisi turvallisesti.   

 

Teknisen lautakunnan edustaja vie terveiset tekniselle osastolle. 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10. 

 

 

 

 

 

 

 


