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21 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

22 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Kuusela ja Marjaana Kotilainen.

23 §

VAMMAISPALVELUIDEN AJANKOHTAISET ASIAT
Vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen on toimittanut vammaispalveluiden ajankohtaiset asiat vammaisneuvostolle tiedoksi seuraavasti:




Maakunnallinen kuljetuspalveluiden ja välityspalvelun hankinta etenee suunnitellusti. Syksyn aikana tiedotustilaisuudet autoilijoille alueittain tulossa.
Toimintakeskus Kaisla on lähdössä mukaan Tuettu osuuskunta -hankkeeseen,
mikäli hanke saa rahoituksen. Parhaillaan hankehakemuksen teko on käynnissä.
Asumisen toimenpideohjelmaa valmistellaan syksyn aikana. Tähän liittyen tietysti
olisi kiinnostavaa kuulla vammaisneuvoston ajatuksia erityisryhmien asumiseen
liittyen.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että kuljetuskaluston kilpailutus on käynnissä ja ehdotettiin, että puheenjohtaja on aktiivisesti yhteydessä vammaispalvelujohtajaan tämän
asian tiimoilta.
Erityisryhmien asumiseen liittyen olisi hyvä saada tietoa, mitä vaihtoehtoja meillä on
erityyppiselle vammaisille henkilöille ja mitä ollaan kehittämässä. Elinikäinen asuminen tulee ottaa huomioon.

24 §

NEUROYHDISTYKSEN ESITTÄYTYMINEN
Vammaisneuvoston jäsen Aarne Uljanoff esitteli lyhyesti Neuroyhdistyksen toimintaa.
- yhdistys oli nimeltään aikaisemmin Ms-yhdistys
- toimii Jyväskylässä ja toiminta suurelta osin siellä
- Viitasaarella ollut kerhomuotoista toimintaa
- vammaisiin henkilöihin liittyvissä asenteissa on parantamisen varaa Viitasaarella
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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25 §

VAMMAISNEUVOSTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021
Viitasaaren vammaisneuvosto esittää Viitasaaren kaupunginhallitukselle talousarvioon varattavaksi 6000 euron määrärahaa vammaisneuvoston toimintaan vuodelle
2021.

TA 2021
Kokouspalkkiot ja
matkakulut
Koulutus

euroa
2000

Muut kulut

1000

yht.

6000

4-6 kokousta vuodessa

3000

Koulutuksiin osallistuminen, matkat ja majoitukset mm. vammaisneuvostojen koulutuspäiville
sekä maakunnallisen vammaisneuvoston suunnittelutyöryhmiin osallistuminen.
Kokouskahvit, postitukset, kopiot, tapahtumajärjestelyt jne.

Vammaisneuvosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi järjestetään tarvittaessa ns. työkokouksia, joista ei kokouspalkkiota makseta. Työkokouksissa mm.
suunnitellaan tapahtumia, annetaan lausuntoja kiireellisiin asioihin ja valmistellaan
varsinaisia kokouksia jne.
Päätös:
Hyväksyttiin talousarvioesitys vuodelle 2021.
26 §

MENNEET TAPAHTUMAT
- Vammaisneuvostojen koulutuspäivät 25. - 26.8.2020 Helsingissä. Koulutus pidettiin verkkokoulutuksena ja siihen osallistui Ritva Leppänen ja vammaisneuvoston sihteeri. Koulutuksen materiaalit on jaettu jäsenille. Kokouksessa esitettiin koulutusmateriaaleihin liittyen, että ensi vuonna mietitään, miten toimitaan ja mitä napataan niiden pohjalta, jolla voidaan vammaisneuvoston toimintaa tehostaa ja parantaa.
- Kestävän kehityksen toimikunnan kokous 25.8.2020. Puheenjohtaja totesi toimikunnan tehtävät ja tarkoituksen sekä kävi läpi toimikunnassa käsiteltyjä asioita.
Kestävästä kehityksestä voi lukea lisää linkistä kestavakehitys.fi.
Todettiin, että vammaisneuvoston toiminnassa tulee ottaa huomioon myös kestävän
kehityksen näkökulma.
- Neuroliiton järjestämä Vammaisneuvostoedustajien verkkotapaaminen 27.8.2020,
jossa haettiin hyviä käytäntöjä, miten eri paikkakuntien vammaisneuvostot toimivat.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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27 §

TULEVAT TAPAHTUMAT
- Järjestöjen sekä sosiaali- ja palveluohjaajien tapaaminen 19.10.2020 Teamsetäyhteydellä. Tapaamisen kutsuvat koolle KYT-järjestöpalvelut ja Keski-Suomen
Sote-uudistus.
- Vammaisjärjestöjen Teams-etäyhteydellä pidettävä verkostotapaaminen maanantaina 5.10 klo 17-19.
- Henkilökohtaisen avun päivät -verkkoseminaari Zoomissa 28.–29.10.2020, maksullinen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että jos joku jäsenistä haluaa osallistua Henkilökohtaisen avun päiville, niin ilmoittaa asiasta vammaisneuvoston sihteerille.

28 §

AJANKOHTAISET ASIAT:
1. Syksyn vammaisten liikuntapäivää ei pidetä koronatilanteen vuoksi.
2. Järjestöjen tulevaisuus vaakalaudalla kannanotto. Kannanotto sekä tukijalista on
julkaistu Yhdistystorilla 8.9.2020 (www.yhdistystori.fi)
3. Tiedustelu aloitteen tekemisestä omaishoidon lomittajan toimen perustamisesta
Viitasaarelle
Keskustelun aikana todettiin mm.
- vakituinen lomittaja lomittaisi omaishoitajaa hänen mm. kaupassa käynnin ym.
asiointien aikana
- Äänekoskella tämä on jo käytössä
- pidettiin hyvänä ajatuksena
- kuinka vanhusten omaishoitajille on pystytty järjestämään vapaapäivät
- onko tästä lomitus asiasta keskusteltu viranhaltijoiden kanssa, tulisi huomioida
ensi vuoden talousarvion tekemisessä
- hyvin alkumetreillä tämä asia on, tukee kotona jaksamista ja asumista
- tulisi tehdä omaishoitajien tilanteesta selvitys ja kartoittaa tilannetta
Päätös:
Merkittiin tiedoksi. Kohdan 3 osalta päätettiin perustaa työryhmä, joka lähtee viemään asiaa eteenpäin. Työryhmään valittiin Merja Uusimaahi, Miia Kuusela ja Riitta
Lehtoranta.

29 §

MUUT ASIAT
1. Seuraava esittäytyvä yhdistys
Seuraavassa kokouksessa esittäytyy Leijonaemot ry.
2. Seuraava vierailukohde
Koronatilanteen vuoksi ei päätetty seuraavaa vierailukohdetta.
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3. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 17.11.2020 klo 13.00. Kokous pidetään
mahdollisuuksien mukaan lähikokouksena, mutta koronatilanne huomioiden voidaan pitää myös Teams-etäkokouksena.
4. Vanhan yhteiskoulun piha-alueen suunnitelmat
Suunnitelmia kokouksessa esitteli teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen
mm. seuraavasti:
- ajatuksena on, että entisen Kivilukion tilalle tulee parkkipaikka-alue, jossa myös
sähköautojen latauspisteitä, invapaikkoja varattu kaksi, pintana asfaltti
- sorapintaiset polut
- konttiravintola jää, varastotilaa lisää
- kääntösillalle johtava tien reunat reunakiville
- lokakuun alussa seuraavan työryhmän kokous, jossa seurataan, että hanke edistyy suunnitelmallisesti.
- suunnitelmat elävät vielä
- yhteiskoulurakennuksen luiska säilyy samanlaisena
- pyritty kulkuväylien helppohoitoisuuteen
- kävelytieltä yhteiskoulun pihaan laskeutuvaan kohtaan mietitty luiskaa tai portaita
- pentangue-kenttää yritetään saada ensi kesäksi puistoon
Keskustelun aikana todettiin
- kävelytieltä yhteiskoulun pihaan laskeutuvaan kohtaan tuleva luiska olisi liian
jyrkkä ja siihen on hankala saada kiertoa, portaat hyvä vaihtoehto. Parempi vaihtoehto helppokulkuiselle kulkuväylälle kävelytieltä voisi olla koulurakennuksen
nurkalta, josta nykyisinkin kuljetaan
- kääntösillalta on hyvä kulkureitti mm. terveyskeskukseen
- toinen invapaikka voisi olla Haapaniemen tien puolella, jos se on mahdollista
- reunakiviä voi olla tienreunassa, kunhan on hyvä kuljettava reitti keskellä
- kulkuväylät tulisi olla hyvin hoidettuja talvella
- yhteiskoulun läheisyyteen, helposti nähtävälle paikalle ilmoitustaulu, jossa näkyisi, mitä toimintaa puulukiolla on
- yhteiskoulun akustiikka pitää saada paremmaksi, kaikuvuus on aivan valtava,
vaikea saada selvää puheesta
- akustiikan parantamiseksi voisi käyttää akustiikkalevyjä tai tekstiilejä
5. Valtuustosalin induktiosilmukka
Kiinteistöpäällikkö Jukka Tuohimaa on ilmoittanut, että tämän vuoden investointimäärärahat eivät riitä valtuustosalin induktiosilmukan hankkimiseen/korjaamiseen. Alan toimittajilta on tarkoitus pyytää tästä asiasta esittelyä.
Sitä, onko induktiosilmukka siirreltävä vai kiinteä selviää myöhemmin.
Keskustelun kuluessa todettiin, että
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- kirjastolla on siirrettävä induktiosilmukka, mutta se on aika tehoton
- kiinteä induktiosilmukka on valtuustosaliin parempi ja muissa kokoushuoneissa
voi käyttää siirrettävää induktiosilmukkaa
- kiinteässä on etuna se, että se mahdollistaa tiedon siirron ja kovaääniset ovat
siinä mukana
- nuorisotalon teatterin tilassa tulisi myös olla induktiosilmukka
Päätös:
Merkittiin tiedoksi. Kohdan 5 osalta sihteeri toimittaa pöytäkirjaotteen tiedoksi
teknisen lautakunnan edustajalle teknisen lautakuntaan käsiteltäväksi, millä aikataululla induktiosilmukka asia saadaan kuntoon.
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