VIITASAAREN VAMMAISNEUVOSTO
Aika
Paikka

PÖYTÄKIRJA 4/2020

17.11.2020 klo 13.00 – 15.00
Viitasaaren kaupungintalo, valtuustosali

PAIKALLA OLLEET JÄSENET:
Aarne Uljanoff, pj.
Birgitta Paanila, vpj.
Merja Uusi-Maahi, jäsen
Helena Karppinen, jäsen
Kaarina Kunnela, jäsen, poistui klo 14.48
Miia Kuusela, jäsen
Riitta Lehtoranta, jäsen
Ritva Leppänen, jäsen
MUUT LÄSNÄOLIJAT:
Marjaana Kotilainen, kaupunginhallituksen edustaja
Anneli Palonen, seurakunnan edustaja
Vuokko Pulkkinen, sihteeri
POISSA:
Marika Kellokangas, perusturvaltk:n edustaja
Veikko Lindlöf, teknisen lautakunnan edustaja

ASIAT

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

§ 30-40

___________________
Aarne Uljanoff
Puheenjohtaja

________________
Vuokko Pulkkinen
Sihteeri

24.11.2020

24.11.2020

___________________
Kaarina Kunnela

____________________
Helena Karppinen

1

30 §

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

31 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Karppinen ja Kaarina Kunnela.

32 §

VAMMAISPALVELUIDEN AJANKOHTAISET ASIAT
Vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen on toimittanut vammaisneuvostolle vammaispalveluiden ajankohtaisia asioita seuraavasti:
- Maakunnallisen kuljetuspalveluiden ja välityskeskuksen hanke etenee. Nyt on päättynyt välityspalveluiden tarjousten jättöaika ja menossa autoilijoiden osallistumishakemusten jättäminen. Tavoitteena ensi keväällä uusi järjestelmä ottaa käyttöön. Tästä
vammaispalvelujohtaja voi tulla vammaisneuvostoon paikan päälle kertomaan vaikka
alkuvuodesta, kunhan on tarkemmin yksityiskohdat selvillä.
- Kuljetuspalveluasiakkaille, joiden älykortin tekninen käyttöikä loppuu lokamarraskuun lopulla lähetetään automaattisesti uudet kortit, osalle on jo lähetettykin.
- Sopien-hankkeen myötä pyrimme saamaan alueelle uusia palveluseteliyrittäjiä henkilökohtaisen avun tuottajiksi. Palvelusetelituottajilla, kuten perusturvassa yleisestikin, on ollut jonkin verran haasteita henkilöstön saatavuudessa, etenkin nyt, kun
flunssaoireiden vuoksi matalalla kynnyksellä tulee mennä korona-testiin ja odottaa
tulosta kotona.
- Vammaispalvelun talousarvioesitykseen ei tullut mainittavia muutoksia edellisvuoteen nähden. Toiminnot ja palvelut säilyvät pitkälle ennallaan.
- Toimintakeskus Kaisla on mukana osatyökykyisten tuettu osuuskunta –hankkeessa,
jota koordinoi JAMK.
Todettiin kokouksessa seuraavaa:
- kun erilaisia kilpailutuksia käynnistetään, niin olisi hyvä, että luonnokset tulisivat
vammaisneuvostolle ensin kommentoitavaksi.
- viikonloppuna taksin saaminen nopeasti on nouseva ongelma, tähän asiaan pitäisi
valtakunnallisesti pystyä vaikuttamaan.
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-

henkilökohtaisen avustajan löytäminen on haasteellista tänä päivänä
on kiinnitettävä huomiota, minkälaisia kiinnityksiä ja nostureita taksit käyttävät,
koska tämä ei ilmene asiakasprofiilista
myös palvelukeskuksessa tulisi olla tieto, minkälaista taksia asiakas tarvitsee

Päätös:
Merkittiin vammaispalveluiden ajankohtaiset asiat tiedoksi.
33 §

KUNTALAISALOITE: KOKOAIKAINEN OMAISHOIDON SIJAISHOITAJA VIITASAARELLE
Muistiluotsi Enni Leppäsen Keski-Suomen Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskuksesta ja muistikoordinaattori Minna Långin laatima tausta-asiakirja kuntalaisaloitteeseen
kokoaikaisesta omaishoidon sijaishoitajan hankkimisesta sekä liite omaishoidettavan
hoidon kustannuksista on toimitettu asialistan yhteydessä vammaisneuvoston jäsenille.
Edellisessä kokouksessa asiaa työstämään valittiin työryhmä, johon kuuluu Merja Uusi-Maahi, Riitta Lehtoranta ja Miia Kuusela.
Todettiin kokouksessa, että Muistiyhdistys on tehnyt asiassa taustatyötä kunnan viranhaltijoiden kanssa. Omaishoidon kustannusten luvut ovat huolestuttavia. Taustatyö on ollut harvinaisen selkeää, kukaan ei voi olla näkemättä tätä tarvetta. Äänekoskella on jo yksi sijaishoitaja ja siellä harkitaan jo toista palkattavaksi.
Päätös:
Aiemmin valittu työryhmä valmistelee aloitteen eteenpäin vietäväksi, vammaisneuvoston sihteeri osallistuu myös tähän työkokoukseen. Tiedustellaan vanhusneuvostolta, haluavatko he lähteä mukaan tähän aloitteeseen.

34 §

VAMMAISTEN ASUMISYKSIKÖISSÄ TAPAHTUVIEN VIERAILUJEN TOTEUTUMISTEN SELVITTÄMINEN KORONA-AIKANA
Vammaisten asumisyksiköiltä Wiitalinnasta ja Savivuoren asunnoilta on tiedusteltu,
mikä on tämän hetkinen vierailujen ohjeistus. Asumisyksiköt ovat toimittaneet tiedot
seuraavasti:
Wiitalinnassa vierailut ovat sallittuja turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen. Kipeänä ei saa tulla, vierailun ajan käytetään maskia, jos turvaväliä ei voida pitää tai
vierailu kestää yli 15 min. Näillä ohjeilla Wiitalinnassa on pelattu ja ne ovat onnistuneet melko hyvin. Johtavan lääkärin antamaa ohjeistusta hoitoyksiköihin, mikä tuli
jonkin aika sitten, on muokattu yksikköön sopivaksi. On myös pyritty siihen, että vierailijat merkkaisivat ylös käyntiajankohdat. Asukkaiden huoneisiin on viety lomake,
johon tarvittavat tiedot kerätään mahdollisen korona-altistuksen jäljittämiseksi.
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Savivuoren asunnoilla ohjeistus on vielä toistaiseksi, että vierailuja asumisyksiköiden
yhteistiloissa pyydetään välttämään edelleen. Eli asumisyksikössä pyritään siihen, että vain tarpeelliset ja välttämättömät vierailijat liikkuvat yksikössä.
Keskustelun aikana Merja Uusi-Maahi totesi, että hallinto-oikeudelta on tullut päätös,
jossa todetaan vierailukieltojen olevan laittomia. Kieltojen sijaan tulisi löytää turvallinen vaihtoehto vierailujen järjestämiseen. Totaalikiellot ovat laittomia.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että asumisyksiköissä olisi syytä selvittää turvalliset vierailuvaihtoehdot.
35 §

LEIJONAEMOT RY:N ESITTÄYTYMINEN

Miia Kuusela esitteli lyhyesti Leijonaemot ry:n toimintaa todeten:
Yhdistys on erityislasten vanhempien yhdistys yli lasten diagnoosirajojen eli haaste ja
erityisyys voi olla mikä tahansa. Leijonaemot ry on perustettu v. 2005. Yhdistyksellä
on vertaistukiryhmä facebookissa, keskusteluryhmiä, livevertaistukiryhmä kokoontumisia sekä järjestää viikonlopputapaamisia erityislasten vanhemmille. Leijonaemot rytoimii koko Suomen laajuisesti. Jäseniä lähialueelta n. 15.
Päätös:
Merkittiin esittely tiedoksi.
36 §

MENNEET TAPAHTUMAT
- 5.10.2020 Vammaisjärjestöjen verkostotapaaminen
- 4.11.2020 infotilaisuus kirkon remontista
Keskusteltiin kirkon remontin infotilaisuudesta ja todettiin, että illassa nousi hyviä
kannanottoja esteettömyysasioihin.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

37 §

TULEVAT TAPAHTUMAT
- Järjestöt tulevaisuuden sotessa; Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hankkeen päätöstilaisuus 19.11.2020 klo 13.00 – 15.30. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.
Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 17.11.2020 saakka.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

38 §

VAMMAISNEUVOSTOLLE SAAPUNEET SÄHKÖPOSTIT
- Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry: Syyskuulumisia Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeesta
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- Ulla Anttilan "Erityislapsen vanhempana - Voimavaroja hyvään elämään"-kirja ilmestynyt
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
39 §

AJANKOHTAISET ASIAT
Asumisen toimenpideohjelmaluonnos
Viitasaaren kaupungin asumispalveluiden toimenpideohjelman tarkoitus on ohjata
asumispalveluiden toimintaa vuosina 2021-2025. Toimenpideohjelma on tarkoituksenmukaista päivittää jatkossa valtuustokausittain. Tämän toimenpideohjelman tarkoitus on olla ns. yleisohje eikä se sisällä kovin pikkutarkkoja yksikkökohtaisia toimenpiteitä. Kuntastrategiaan kirjatut muut toimenpiteet, investointihankkeet ja tavoitteet voivat vaikuttaa tämän toimenpideohjelman sisältöön jatkossa.
Perusturvalautakunta käsittelee todennäköisesti joulukuun kokouksessa asumisen
toimenpideohjelmaluonnoksen.
Vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen toteaa vammaispalvelun näkökulmasta
toimenpidevaihtoehtoina seuraavaa:
1. Uuden yksikön rakentaminen vammaisille, jolloin Wiitalinna jäisi pääasiassa vanhusten käyttöön. Iäkkäät kehitysvammaiset ja muutkin halutessaan voisivat mahdollisesti jäädä Wiitalinnaan asumaan. Uuteen yksikköön ympärivuorokautista
asumista ja mahdollisesti tukiasumista nuorille ja melko itsenäisesti pärjääville.
Palveluntuotanto esimerkiksi palvelusetelillä yleishyödyllisen (ei voittoa tavoitteleva) palveluntuottajan toimesta (=laatu).
2. Olemassa olevien tilojen hyödyntäminen vammaispalvelun tarpeeseen ja Wiitalinna vapautuisi vanhuspalvelun käyttöön, kuten edellä. Lehtola tai Miekku tilavaihtoehtoina. Lehtolaan ei kuitenkaan mahdu päätaloon Wiitalinnan asukkaat ja
rivitaloon ei voi paljon tukea ja valvontaa tarvitsevia sijoittaa. Miekku liian pieni,
joten toiminta pirstaloituisi liikaa.
3. Tilanne säilyy ennallaan, eli Wiitalinna kaupungin omana toimintana, tuettu asuminen omana toimintana ja tarvittaessa täydentyy ostopalvelulla.
Vammaispalvelujohtaja tiedustelee vammaisneuvoston mielipidettä eri vaihtoehtoihin
liittyen tai yleisemmin. Kommentit viimeistään 6.12.2020 mennessä. Kyseinen toimenpideohjelma on vielä luonnos, jota vielä tullaan työstämään.
Toimenpideohjelmaluonnos on lähetetty vammaisneuvoston jäsenille 13.11.2020
sähköpostitse tutustuttavaksi.
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Toimenpidevaihtoehdoista kokouksessa todettiin, että on kuultava asukkaita, missä
he haluavat asua, ettei asukkaan tarvitse muuttaa vasten tahtoaan. Tutun henkilökunnan säilyminen on tärkeää. Hoitohenkilökunnan pysyvyys on yksi haaste myös
pienillä paikkakunnilla. Meillä on nuoria kehitysvammaisia itsenäistymässä, toivottavasti saadaan työvoimaa ja työntekijöitä heitä tukemaan.
Jos asumisyksikössä asuvalla vammaisella on turvallista ja hyvä siellä asua, ei häntä
kannata lähteä siirtämään muualle. Lehtolasta on pitkä matka keskustaan ja hankaloittaa liikkumista. Kaikkia vaihtoehtoja on punnittava.
Päätös:
Päätettiin, että jäsenet tutustuvat asumisen toimenpideluonnokseen ja lähettävät
kommentit/mielipiteet sihteerille 4.12.2020 mennessä. Sihteeri kokoaa ne yhteen ja
lähettää yhteenvedon vammaispalvelujohtajalle määräaikaan mennessä.
40 §

MUUT ASIAT
1. Seuraava kokous
2. Seuraava esittäytyvä yhdistys
3. Suomen Paraolympiakomitean kysely jäsenyhdistyksille, kysely auttaa kehittämään paikallista liikuntatoimintaa. Liikuntakysely toimintarajoitteisille henkilöille
on auki 14.12.2020 saakka.
4. Kinnulan vammaisneuvoston tiedustelu ideoista ja ajatuksista helmimaaliskuussa 2021 Kinnulassa järjestettävään vammaisneuvostojen koulutuspäivän sisältöön.
5. THL:n esite turvakotipalvelusta vammaisille henkilöille sekä Keski-Suomen ensija turvakoti ry:n tiedote yhteystietoineen.
6. Annu Sankilammen teatteriesitys ”Tahdon kotiin” ensi-ilta tammikuussa Jyväskylässä. Esitys Viitasaarella helmikuun alussa.
7. Maailman diabetespäivää vietettiin 14.11.2020.
Päätös:
Kohdan 1 osalta päätettiin seuraava kokous pitää tiistaina 2.2.2021 klo 13.00. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri laativat v. 2020 toimintakertomuksen työkokouksessa 26.1.2021.
Kohdan 2 osalta päätettiin, että seuraava esittäytyvä yhdistys on Maksa- ja munuaisyhdistys ry.
Kohdan 4 osalta päätettiin esittää yhdeksi aiheeksi ”Ajankohtaiset sote-kuulumiset.”
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