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VIITASAAREN VAMMAISNEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2020 

 

 

Aika  4.2.2020 klo 13.00 – 15.15 

Paikka  Viitasaaren kaupungintalo, sosiaalitoimiston kokoushuone 

 

Ennen kokousta vammaisneuvosto tutustui klo 12.00-13.00 Kuntoutumiskeskus Miekkuun. 

 

PAIKALLA OLLEET JÄSENET:  

Aarne Uljanoff, pj. 

Birgitta Paanila, vpj.  

Merja Uusi-Maahi, jäsen  

Helena Karppinen, jäsen 

Miia Kuusela, jäsen 

Riitta Lehtoranta, jäsen 

Ritva Leppänen, jäsen 

Taito Ohmero, varajäsen 

 

MUUT LÄSNÄOLIJAT: 

Marjaana Kotilainen, kaupunginhallituksen edustaja 

Anneli Palonen, seurakunnan edustaja 

Veikko Lindlöf, teknisen lautakunnan edustaja  

Vuokko Pulkkinen, sihteeri 

   

POISSA: 

Kaarina Kunnela, jäsen 

Marika Kellokangas, perusturvaltk:n edustaja 

 

 

ASIAT  § 1-9 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN   

ALLEKIRJOITUS ___________________  ________________ 

JA VARMENNUS Aarne Uljanoff  Vuokko Pulkkinen 

  Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN  12.2.2020    10.2.2020 

TARKISTUS 

   

___________________  ____________________ 

  Birgitta Paanila  Taito Ohmero  
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1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 Päätös: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

 Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Birgitta Paanilaa ja Taito Ohmeroa. 

 

 Päätös:  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Birgitta Paanila ja Taito Ohmero. 

 

3 §  VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS V. 2019 

 

 Vuoden 2019 toimintakertomus on laadittu 21.1.2020 pidetyssä työkokouksessa. 

 

 Kehittämisehdotuksena kokouksessa esitettiin tulevia toimintakertomuksia varten, että siihen 

tulisi myös listaus vammaisneuvostoon kuuluvista yhdistyksistä. 

 

 Päätös:  

 Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus.   

 

4 § VIITASAAREN MIELENTERVEYSSEURAN ESITTÄYTYMINEN 

  

Helena Karppinen esitteli Viitasaaren Mielenterveysseura ry:n toimintaa sekä Suomen Mie-

lenterveys ry:n toimintaa ja sen historiaa.  

 

Viitasaaren Mielenterveysseura ry on Suomen Mielenterveys ry:n (MIELI) paikallisyhdistys. 

MIELI toimii yhdessä valtion ja kuntien kanssa ja sen toiminnan perustan muodostavat paikal-

liset mielenterveysseurat. Suomessa on paikallisia seuroja 55 kpl:tta. MIELI ylläpitää mm. 

valtakunnallista kriisipuhelinta sekä verkkokriisikeskusta. Kriisipuhelinpäivystys on suomeksi 

1.2.2020 alkaen joka päivä, palvelua saa myös muilla kielillä. Viime vuonna soittoja yli 

200 000, pystyttiin vastaamaan 50 000 puheluun.  

Viitasaaren kriisipäivystyspuhelimeen vastattiin 1360 kertaa. Viitasaaren kriisipuhelinpäivys-

tys on lauantaisin kerran kuukaudessa 4 tuntia kerrallaan työvoiman vähyyden vuoksi.  

 

Viitasaaren mielenterveysseura ry on perustettu vuonna 1970 ja yhdistyksessä on n. 100 jäsen-

tä. Yhdistyksellä on 50. juhlavuosi, juhla pidetään 11.10.2020. Yhdistyksen toimintaa kuuluu 

kriisipuhelinpäivystys ja tiistaikerho, joka kokoontuu joka toinen viikko. Kerho täytti viime 

vuonna 50 vuotta. Kaupunki avustaa seuraa vuosittain. 

 

Mielenterveysseura on järjestänyt erilaisia tapahtumia, mm: 

- Hyvää mieltä kulttuurista (MHAV), kulttuuri- ja taidetapahtuma 

- Sininen metsäni –elokuvanäytös 

- Luontokuva-näyttely 

- Info-päivä 9.1.2020 kaupungintalolla 

 

Lopuksi esittelijä kävi Mielenterveysseuran 40-vuotishistoriikkia läpi. 
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 Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi. 

 

5 §  VAMMAISNEUVOSTOLLE SAAPUNEET SÄHKÖPOSTIT 

 

 - Tulevaisuuden Sote-keskus ohjelmaa koskeva info erityisesti järjestöille 17.12.2019, tämä 

tilaisuus peruttiin hallitustilanteen vuoksi. 

 

 - Suomen Avustajapalveluiden kuulumiset vuodelta 2019. Yksittäinen palveluntuottaja mark-

kinoi omia palveluitaan. 

 

 - Vammaiskorttiin liittyvä vaikuttavuuskysely, vastausaikaa 16.2.2020 saakka 

Kyselyllä kerätään tietoa vammaiskortin käyttäjiltä, läheisiltä ja kortista kiinnostuneilta. Vas-

taamalla voi vaikuttaa EU:n vammaiskortin kehittämiseen.  

 

Kokouksessa todettiin, että vammaiskortti on hyödyllinen, helpottaa asiointia ja toimii myös 

ulkomailla. Kela vahvistaa, onko henkilö oikeutettu sen saamaan. Ei ole alennuskortti, mutta 

useasti saa etuja, mm. avustaja pääsee ilmaiseksi tapahtumiin.  

 

- 21.1.2020 tiedote; Sote-uudistus etenee, järjestöjä tarvitaan 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

6 §  TULEVAT TAPAHTUMAT 

 

- Vammaisneuvostojen koulutuspäivät 18. - 19.3.2020 Helsingissä. 

 

- STM ja THL järjestävät Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishankkeen infotilaisuuden 

10.2.2020 klo 13 – 15, tilaisuutta voi seurata etänä, edellyttää ilmoittautumisen. 

 

- Suomen Kuntaliitto ja THL järjestävät 10.3.2020 koko päivän (klo 9.30 - 15.30) kestävän 

Maakunnallistuvat vammaispalvelut-verkoston kokouksen. Tilaisuus on seurattavissa etänä, 

edellyttää ilmoittautumisen. 

 

- Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää 14.2.2020 klo 9.00 - 10.00 suoran verkkolähetyksen 

sidosryhmille Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. Vammaisneuvostojen koulutuspäiville 18. - 19.3.2020 osallistuu puheen-

johtaja ja Marjaana Kotilainen, varalla Ritva Leppänen. 

 

7 § VIERIPYÖRÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET 

 

Wiitalinnasta saatu palaute: 

Wiitalinnassa vieripyörä oli kesän todella aktiivisessa käytössä ja nimenomaan käyttö on pe-

rustunut asukkaiden innostuneisuuteen ja omaan haluun.  
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Moni, jotka ei yleensä innostu esim. lähtemään jalan kylille, on innostunut liikkumaan pyörän 

kanssa. Näin elämään on tullut enemmän sisältöä, omien asioiden hoitamista ja sitä liikuntaa-

kin. Samalla myös asukas saa ns. kahdenkeskeistä aikaa hoitajan kanssa, joka on erittäin hie-

noa ja tärkeää. 

Vieripyörä on rohkaissut muutamaa asukasta myös tavallisen kolmipyöräisen pyörän kokei-

luun, ja nyt osa käy kylillä ja töissä pyörän avulla itsenäisesti. Vieripyörä on ollut ihan huip-

pujuttu. 

 Toimintakeskus Kaislasta saatu palaute: 

 

Vieripyörä on erittäin hyvä! Olemme olleet kovasti kiitollisia, kun olemme saaneet sitä lainata 

tänne Kaislaan sekä käyttää seinättömän päivätoiminnan yhteydessä. 

 

Se mahdollistaa liikkumisen vapaammin ja vauhdin hurman! Jos kävely ei niin hyvin onnistu, 

pyörällä pääsee. Asiakkaat ovat hymyssä suin pyörällä ajelleet eikä nuo meidän ohjaajatkaan 

mutrusuita ole olleet! 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

  

8 § AJANKOHTAISET ASIAT  

 

1. Kirkon tuleva remontti 

Seurakunnan edustaja totesi seurakunnan talouspäälliköltä saamansa tiedon mukaan, että 

vielä ei ole selvillä, käsitelläänkö rahoitushakemus tänä keväänä. Rakentamaan päästään 

aikaisintaan vuoden päästä keväällä, jos rahoitushakemus hyväksytään. Kirkon rakennus-

suunnitelmia voidaan esitellä vammaisneuvostolle, kun aikataulut ovat selvillä ja kannan-

otot suunnitelmista pyydetään riittävän varhaisessa vaiheessa eri tahoilta. 

 

Kokouksessa todettiin, että vammaisneuvosto haluaa ottaa kantaa kirkon suunnitelmiin 

mm. esteettömyysasioissa. 

 

2. Perusturvalautakunnan 10.12.2019 § 124 pöytäkirjaote;  

Keski-Suomen kuntien yhteinen vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaisten 

kuljetuspalveluiden hankinta.  

 

Vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen on lähettänyt 29.1.2020 vammaisneuvostolle 

asiasta seuraavanlaisen tiedotteen: 

”Taksiliikennettä koskevan lakimuutoksen myötä kuntien on kilpailutettava liikennepalve-

lut ja velvoite koskee myös sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuk-

sia. Perusturvalautakunta on kokouksessaan 10.12.2019 § 124 päättänyt Wiitaunionin 

kuntien osallistumisesta maakunnan yhteiseen hankinnan valmisteluun, jossa kilpailutuk-

sen kohteena ovat vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia suorit-

tavat autot ja tilausvälityspalvelu. Maakunnan kunnissa on yhteinen tavoite varmistaa kul-

jetuspalveluiden saatavuus ja laatu jatkossa.  
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Hankintaprosessi on laaja ja monitahoinen ja edellyttää erityistä hankintaosaamista, joten 

maakunnan sote-valmistelun yhteydessä on nähty hyväksi valmistella ja viedä hankinta-

prosessi läpi yhteistyössä. Hankintaprosessin tueksi kunnille on valittu yhteistyökumppa-

niksi PTCServices Oy.  

 

Kuntien yhteinen aloituspalaveri pidettiin 20.1.2020. Palaverissa tuotiin esille palvelun 

loppukäyttäjien (asiakkaat) kuuleminen ja mukaan ottaminen prosessissa. Alustavasti ai-

kataulu on sovittu niin, että helmikuussa laaditaan asiakirjaluonnoksia ja palvelukuvausta, 

jotka tulevat kuntien vammais- ja vanhusneuvostoille kommentoitavaksi. Alustava tavoite 

on, että tarjouspyyntö julkaistaan toukokuun aikana, jolloin hankintapäätös voidaan tehdä 

syksyllä niin, että prosessi olisi valmis syksyn aikana. Myös alueen autoilijoiden kanssa 

käydään markkinavuoropuhelua hankintaprosessin valmistelun yhteydessä hankintaor-

ganisaation toimesta.  

 

Tiedotamme hankintaan liittyvistä asioista sitä mukaa, kun prosessi etenee.”  

 

Kokouksessa todettiin, että vielä ei ole tiedossa, mitkä kunnat ovat mukana. Viitasaari, 

Kinnula ja Pihtipudas ovat lähdössä mukaan. Todettiin, että vammaisneuvoston tulee olla 

aktiivinen asiassa. Keskusteltiin, tulisiko asiaa työstää koko vammaisneuvoston kanssa 

yhdessä vai perustetaanko työryhmä. Ehdotettiin työryhmän perustamista asiaa työstä-

mään. Todettiin, että kun asiasta saadaan lisätietoa vammaispalvelujohtajalta, niin kom-

mentit pyydetään sähköpostitse kaikilta vammaisneuvoston jäseniltä.   

 

Pihtiputaan vammaisneuvosto on esittänyt, että asiaa käsitellään vielä yhdessä. 

 

3. Viitasaaren kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 265 pöytäkirjaote; valtuustoaloite kes-

tävän kehityksen kartoituksesta ja ohjelmasta. Tähän nimetään toimikunta, johon myös 

vammaisneuvostolle annetaan mahdollisuus nimetä oma edustaja, juttu Viitasaaren Seu-

dussa 8.1.2020. 

 

4. Viitasaaren perusturvalautakunta 21.1.2020 § 12 pöytäkirjaote; EPT-työryhmän pe-

rustaminen Wiitaunionissa. Perusturvalautakunta pyytää seuraavia tahoja nimeämään työ-

ryhmään edustajansa: poliisi, seurakunnat, Viitasaaren yrittäjät, Pihtiputaan yrittäjät, Wii-

taunionin nuorisovaltuustot, vanhusneuvostot, vammaisneuvostot, Wiitaunionin yhteiset 

pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, sivistyslautakunta, koulujen oppilashuolto, 

vapaa-aika- ja nuorisotoimi.  

 

Päätös: 

Kohdan 2 osalta päätettiin perustaa työryhmä asiaa työstämään ja työryhmään nimettiin Merja 

Uusi-Maahi, Aarne Uljanoff, Taito Ohmero ja Ritva Leppänen. Tehdään yhteistyötä Pihtipu-

taan vammaisneuvoston kanssa asiassa. 

 

Kohdan 4 osalta nimettiin Ehkäisevän päihdetyön-työryhmään (EPT-työryhmä) vammaisneu-

voston edustajaksi Marjaana Kotilainen. 

 

9 § MUUT ASIAT 

 

1. Seuraava kokous päätettiin pitää 21.4.2020 klo 13.30, paikka on vielä auki. 
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2. Seuraava esittäytyvä yhdistys on Viitasaaren kehitysvammaisten tuki ry. 

 

3. Seuraava vierailukohde 21.4.2020 klo 12.00. 

Tiedustellaan Satakielen-luokan opettajalta tutustumiskäyntiä Satakieli-luokassa ja tutus-

tumista heidän toimintaansa paikan päällä. 

 

4. Puulukion akustiikan parantaminen 

Varapuheenjohtaja esitti, että puulukion peilisalin akustiikkaa tulisi parantaa sekä peilisa-

lissa että MLL:n perhekerhon tiloissa niiden kaikuisuuden vuoksi. Asiaa voisi parantaa 

esim. verhoilla. 

 

5. Maakunnallisen vaikuttamishankkeen Järjestö 2.1 rahoitus saattaa loppua kesken ku-

luvan vuoden, mikäli Järjestö 2.0 -ohjelmaa koskeva STEAn avustusehdotus kuluvalle 

vuodelle toteutuu. Eri tahoihin on vedottu, että hankkeiden toiminta turvattaisiin alkupe-

räisen avustussuunnitelman mukaisesti koko vuodelle 2020. 

 

6. Korvalääkärin luento 20.3.2020 klo 16.00 – 18.00 seurakuntatalolla. 

 

7. Parkinson- ja Neuroliitto järjestävät Tekevät kädet ja toimiva mieli kuntoutuskursseja 

Viitasaarella, ensimmäinen pidetään 16.4.2020 seurakuntatalolla. Kursseja pidetään Viita-

saarella yhteensä 5 kpl:tta. 

 

Päätös: 

Kohdan 4 osalta päätettiin esittää tekniselle toimelle puulukion juhlasalin (peilisalin) ja 

MLL:n perhekerhon tilojen akustiikan parantamista kaikuisuuden osalta esim. verhoilla.  


