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VIITASAAREN    PÖYTÄKIRJA 4/2021 
VAMMAISNEUVOSTO     
 
 
Aika: Keskiviikko 13.10.2021 klo 13.00 – 15.20 
Paikka: Kaupungintalon valtuustosali  

Läsnäolijat: 
Birgitta Paanila, jäsen, pj. 
Kirsi Leppänen, jäsen 
Seija Leppänen, jäsen 
Pekka Liimatainen, jäsen 
Merja Uusi-Maahi, jäsen 
Riitta Lehtoranta, varajäsen, poistui klo 14.58 
Aarne Uljanoff, varajäsen 
Meeri Jauhiainen, varajäsen 
 
Muut osallistujat: 
Sirkka Tenhunen, kaupunginhallituksen edustaja 
Mika Heinonen, perusturvalautakunnan edustaja 
Kimmo Vauhkonen, teknisen lautakunnan edustaja 
Anneli Palonen, seurakunnan edustaja, poistui klo 15.14 
Saila Kainulainen, vammaispalvelujohtaja, klo 14.00-14.53 
Hilkka Saarinen, Sydän-Suomen Diabetesyhdistys ry, poistui klo 15.14 
Vuokko Pulkkinen, sihteeri 
 
Poissa:  
Miia Kuusela, jäsen 
Ritva Leppänen, jäsen 
 
ASIAT  § 24-38 
 
  
PÖYTÄKIRJAN   
ALLEKIRJOITUS ___________________  ________________ 
JA VARMENNUS Birgitta Paanila  Vuokko Pulkkinen 
  Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN  21.10. 2021    19.10. 2021 
TARKISTUS 
   

____________________  ____________________ 
  Aarne Uljanoff  Seija Leppänen 
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24 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Edellisen kauden varapuheenjohtaja Birgitta Paanila avaa kokouksen ja toteaa ko-
kouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös:  
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
25 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
  

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös:  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Leppänen ja Aarne Uljanoff. 

  
26 § VAMMAISNEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN 
  

Vammaisneuvostoon valitut henkilöt esittäytyvät, jonka jälkeen valitaan puheenjohta-
ja sekä varapuheenjohtaja.   
 
Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan vammaisneuvosto valitsee keskuudes-
taan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuustokaudeksi kerrallaan. 
 
”Puheenjohtajan tehtävänä on kokouksen koollekutsuminen ja käsiteltäviksi tulevien 
asioiden valmistelu yhdessä sihteerin kanssa. Puheenjohtaja edustaa vammaisneu-
vostoa kunnan päättäviin elimiin ja toimii yhdyshenkilönä eri instansseihin.” 
 
Vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan ”Vammaisneuvostolle nimetään sihteeri 
kaupunginhallituksen toimesta. Sihteerin tehtävät ovat esityslistan kokoaminen yh-
dessä neuvoston puheenjohtajan kanssa sekä esityslistojen ja pöytäkirjojen valmiste-
lu.” Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tällä valtuustokaudella vammaisneu-
voston sihteerinä toimii toimistosihteeri Vuokko Pulkkinen. 
 
Järjestäytymiseen liittyvänä kysymyksenä täytyy myös ratkaista, kuinka toimitaan 
vammaisneuvoston postien ja muiden yhteydenottojen suhteen. 
 
Ehdotus: 
Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä päätetään, miten toimitaan vam-
maisneuvoston postien ja muiden yhteydenottojen suhteen. 
 
- - - - 
 
Ennen puheenjohtajien valintaa läsnäolijat esittelivät itsensä lyhyesti. 
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Merja Uusi-Maahi esitti varsinaiseksi puheenjohtajaksi Miia Kuuselaa, joka on antanut 
suostumuksensa tehtävään. 
 
Pekka Liimatainen ehdotti puheenjohtajaksi Merja Uusi-Maahia, joka kieltäytyi tehtä-
västä. 
 
Seija Leppänen esitti varapuheenjohtajaksi Merja Uusi-Maahia, joka kieltäytyi tehtä-
västä. Merja Uusi-Maahi sen sijaan ehdotti varapuheenjohtajaksi Ritva Leppästä, joka 
on antanut suostumuksensa. 

 
Päätös: 
Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Miia Kuusela ja varapuheenjohtajaksi 
Ritva Leppänen. Esityslista lähetetään jatkossa sähköpostitse jäsenille ja postitse niil-
le, joilla ei ole sähköpostia. Vammaisneuvoston sihteeri lähettää vammaisneuvoston 
sähköpostiin tulevat viestit jäsenille kuten on toimittu aiemmin. 
 
Merkitään tiedoksi, että koska valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat pois-
sa kokouksesta, puheenjohtajana tässä kokouksessa toimi Birgitta Paanila. 

 
27 § VAMMAISNEUVOSTON ESITYS UUDESTA JÄSENESTÄ 
 

Vammaisneuvoston jäsen Eija Holm on esittänyt eropyynnön vammaisneuvoston jä-
senyydestä. Vammaisneuvoston esitys uudesta jäsenestä tulisi toimittaa kaupungin-
hallituksen käsittelyyn.  

 Ehdotus:  
 Vammaisneuvosto keskustelee asiasta kokouksessa. 
 

- - - - 
 

Sydän-Suomen Diabetesyhdistys on ilmoittanut 18.9.2021 edustajakseen vammais-
neuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Hilkka Saarisen ja varalle Ulla Purasen. 
 
Merja Uusi-Maahi esitti, että varsinaiseksi jäseneksi nostetaan varajäsenistä Aarne 
Uljanoff ja varalle Hilkka Saarinen. Lisäksi hän esitti, että jos joku näkövammainen il-
moittaa kiinnostuksensa liittyä vammaisneuvostoon, niin henkilö kutsuttaisiin ko-
koukseen. 

 
 Päätös: 
 Vammaisneuvosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Eija Holmin tilalle varsi-

naiseksi jäseneksi nimitetään Aarne Uljanoff ja varalle Sydän-Suomen Diabetesyh-
distyksen edustaja Hilkka Saarinen. 

 
28 §  EDUSTAJAN VALINTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMIKUNTAAN 
 

Kaupunginhallitus päätti 23.8.2021 § 161 varata vammaisneuvostolle mahdollisuu-
den nimittää edustajansa kestävän kehityksen toimikuntaan. 
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Kaupunginhallitus on 16.12.2019 § 265 perustanut päättyneelle valtuustokaudelle 
Viitasaaren kaupungin kestävän kehityksen toimikunnan ja antanut perustamalleen 
toimikunnalle seuraavat tehtävät: 
- kokoaa jo tehdyt kestävän kehityksen toimenpiteet ja selvitykset  
- tekee ehdotukset sopivista toimenpidesitoumuksista ekologisesti kestävän kehityk-
sen kansallisten tavoitteiden toteuttamiseksi paikallistasolla 
- jalkauttaa tehdyt toimenpidesitoumukset kaupungin eri hallintokunnille ja kuntalai-
sille 
- tiedottaa näkyvästi kestävän kehityksen edistämistyöstä ja ilmastotyöstä 
- välittää tietoa ja pitää yllä keskusteluyhteyttä eri hallintokuntien välillä sekä sparraa 
viranhaltijoita ja työntekijöitä 

 
Lisäksi kaupunginhallitus on 16.12.2019 valinnut toimikuntaan omat edustajansa, 
nimennyt toimikunnan tiedotusvastaavaksi viestinnän kehittäjä Markus Kauppisen ja 
pyytänyt Viitasaaren seurakuntaa nimittämään toimikuntaan oman edustajansa. Sa-
moin kaupunginhallitus on pyytänyt yhteislautakuntia valitsemaan toimikuntaan yh-
den luottamushenkilö- ja yhden viranhaltijaedustajan sekä varannut nuorisovaltuus-
tolle, vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle mahdollisuuden nimittää edustajansa 
toimikuntaan.  
 
Kestävän kehityksen toimikunta toimii Viitasaaren ilmastohankkeen ohjausryhmänä.  
 
Ehdotus: 
Päätetään mahdollisesta vammaisneuvoston edustajasta kestävän kehityksen toimi-
kuntaan. 
 
Päätös: 
Vammaisneuvoston edustajaksi päätettiin valita Aarne Uljanoff ja varaedustajaksi 
Merja Uusi-Maahi. 

 
29 § EDUSTAJAN VALINTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TYÖRYHMÄÄN  
 

 Perusturvalautakunta päätti 14.9.2021 § 121 antaa vammaisneuvostolle mahdolli-
suuden nimetä halutessaan oman edustajansa ehkäisevän päihdetyön työryhmään. 
 
Ehkäisevä päihdetyö kuuluu osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sen ta-
voitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja päihteiden 
käyttäjille, heidän läheisilleen sekä koko yhteiskunnalle. Tavoitteena on lisätä myös 
ymmärrystä päihteiden käytöstä sekä niihin liittyvistä ilmiöistä. Ehkäisevä päihdetyö 
kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien ai-
neiden sekä rahapelaamisen haittojen ehkäisyn. 

 
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä on tullut voimaan 1.1.2015 (523/2015), 
jonka mukaan kunta on velvollinen huolehtimaan päihdetyön tarpeen mukaisesta or-
ganisoinnista alueellaan ja nimeävän ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan 
toimielimen. Toimielimen tehtävinä ovat em. lain 5 § mukaan päihdeolojen seuranta ja 
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niitä koskeva tiedotus, päihdehaitoista ja niiden vähentämistä koskevan tiedon tar-
jonta kuntalaisille ja eri toimijoille, lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien 
osaamista kaikissa kunnan tehtävissä, esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toi-
mia kunnan hallinnossa (mm. sosiaali- ja terveydenhuolto, sivistys-, liikunta- ja nuori-
sotoimi) sekä huolehtia, että ennalta ehkäisevä päihdetyö sovitetaan yhteen mm. po-
liisin, alkoholi- ja tupakkalakien sekä päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yh-
teisöjen kanssa. 

 
Wiitaunioni on mukana Ennalta ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hank-
keessa, jota hallinnoi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Hanke on päättymässä vuoden 
2021 lopulla, mutta perusturvassa jatketaan hankkeen tavoitteiden eteenpäin viemis-
tä, sillä se on myös kuntien lakisääteinen tehtävä. Hankkeessa on ollut tavoitteena 
rakentaa ehkäisevään päihdetyöhön tietoon perustuva johtamisen malli, joka sisältäi-
si asiakaslähtöisen palvelupolun sekä päätöksenteon tueksi rakennetun systemaatti-
sen tiedonkeruumenetelmän. Wiitaunionissa onkin perustettu vuoden 2020 alussa 
Ehkäisevän päihdetyön työryhmä, jossa jäseninä ovat olleet päihdetyöntekijät, Wii-
taunionin yhteiset pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, poliisi, seurakunnat, 
aikuisneuvolan terveydenhoitaja, koulukuraattorit, työterveyshoitaja, Viitasaarelta 
yrittäjien edustaja, nuorisovaltuustojen edustajat, vanhusneuvostojen edustajat ja 
vammaisneuvostojen edustajat. Lisäksi työryhmä voi tarvittaessa kutsua muita edus-
tajia tai asiantuntijoita. 
 
Ehkäisevän päihdetyön työryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodesta tai tarpeen mukaan 
useamminkin. Työryhmän tehtävänä on lueteltu ehkäisevän päihdetyön lain 5 §:ssä, 
joiden pohjalta työryhmä koostaa itselleen toimintasuunnitelman ja täsmennetyt toi-
menpiteet vuosittain siten, että niissä huomioidaan myös Wiitaunionin hyvinvointi-
kertomuksessa esiin tulleet tarpeet. 

 
 Ehdotus: 
 Päätetään mahdollisesta vammaisneuvoston edustajasta ehkäisevän päihdetyön 

työryhmään. 
 
 Päätös: 

Vammaisneuvoston edustajaksi päätetiin valita Marjaana Kotilainen ja varaedustajak-
si Pekka Liimatainen. 

 
30 §  VAMMAISNEUVOSTON 40-VUOTISJUHLAVUOSI 
 

 Vammaisneuvosto on toiminut Viitasaarella vuodesta 1982 alusta lukien. Ensi vuon-
na on neuvoston 40-vuotis juhlavuosi.  

 
 Ehdotus:  
 Keskustellaan vammaisneuvoston 40-vuotisjuhlan järjestämisestä. 
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 Päätös: 
 Aiemmin tehty vammaisneuvoston historiikki lähetetään jäsenille paperisena ja pyy-

detään historiikin tekijää tekemään siihen jatkoa. 40-vuotisjuhla päätettiin pitää jou-
lukuussa 2022. Vammaisneuvoston seuraavassa kokouksessa päätetään juhlajärjes-
telytoimikunnan perustamisesta. 

 
31 § VAMMAISNEUVOSTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2022 
 

 Viitasaaren vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle talousarvioon varatta-
vaksi 6000 euron määrärahaa vammaisneuvoston toimintaan vuodelle 2022. 
 
TA 2022 euroa   
Kokouspalkkiot ja 
matkakulut 
Koulutus 

2000 
 
3000 

4-6 kokousta vuodessa 
 
Koulutuksiin osallistuminen, matkat ja majoituk-
set mm. vammaisneuvostojen koulutuspäiville 
sekä maakunnallisen vammaisneuvoston suun-
nittelutyöryhmiin osallistuminen. 

Muut kulut 1000  Kokouskahvit, postitukset, kopiot, tapahtumajär-
jestelyt mm. 40-vuotisjuhla, jne.  

yht. 6000  
 
Vammaisneuvosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi järjestetään tarvit-
taessa ns. työkokouksia, joista ei kokouspalkkiota makseta. Työkokouksissa mm. 
suunnitellaan tapahtumia, annetaan lausuntoja kiireellisiin asioihin ja valmistellaan 
varsinaisia kokouksia jne.  
 
Ehdotus:  
Keskustellaan talousarvioesityksestä kokouksessa. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin talousarvioesitys esitetyssä muodossa. Päätettiin esittää kaupunginhal-
litukselle tarvittaessa erillistä juhlabudjettia. 

 
32 §  VAMMAISPALVELUIDEN AJANKOHTAISET ASIAT 
  

Vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen tulee kokoukseen kertomaan vammaispal-
veluiden ajankohtaisista asioista. 
 
- - - - 
 
Saila Kainulainen kertoi aluksi uudelle vammaisneuvoston kokoonpanolle vammais-
palvelutiimistä, tiimin toimintayksiköistä, vammaissosiaalityöstä sekä vammaispalve-
luiden taloudesta. 
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Ajankohtaiset asiat: 
 
Uusi asumisyksikkö Viitasaarelle 

 markkinakartoitus tehty, taustana asumispalveluiden toimenpideohjelma, jon-
ka perusturvalautakunta on hyväksynyt 8.12.2020. 

 uusi yksikkö palvelee viitasaarelaisia kehitysvammaisia pitkällä aikajänteellä, 
jolloin tilannetta on arvioitu talousarviokautta pitemmällä tasolla 

 asukkaiden tilanteita on kartoitettu palvelusuunnitelmapalavereissa 
 kustannusvaikutuksia on arvioitu palvelusetelilaskelmassa 
 uuden yksikön tulisi sijaita ns. tavanmukaisessa asuntokannassa, jotta ei 

muodostu erityisryhmien palveluiden keskittymiä 
 tarve on sekä autettuun että ohjattuun asumiseen mahdollisesti joko 

o n. 15 paikkainen yksikkö, josta osa asuntoja eriytettävissä ohjattuun 
asumiseen 

o n. 12 paikkainen tehostetun/vahvasti ohjatun asumisen yksikkö sekä 
välittömässä läheisyydessä asuntoja ohjattuun/tuettuun asumiseen n. 
8 kpl. 

o suunnittelussa olisi huomioitava vammaisten asumisen laatusuositukset 
ja muu erityisryhmien asuntojen rakentamiseen liittyvä normiohjaus 

 
Kuljetuspalveluiden tilanne Keski-Suomen maakunnassa: 
- kesästä asti toiminut uudella systeemillä 
- 12 eri autoa ajanut viitasaarelaisten tilaamia kuljetuksia  
- kuljetuspalvelujen määrä pieneni koronan aikana  
- palautetta kuljetuksista annettu kesä-syyskuulta 8 kpl:tta 
- maakunnallinen työryhmä kokoontuu viikoittain ja siellä käydään ajankohtaisia 

asioita läpi 
- kuljetusten ongelmat painottuvat viikonloppuihin  
- uuden taksilain myötä autoilijoilla ei ole nykyisin päivystysvelvoitetta  

 
Merja Uusi-Maahi totesi, että tapauksia, joissa asiakas ei ole saanut taksia, on huo-
mattavasti enemmän kuin tilastossa. Tehty taksin tilaus ja sen vastaanotto välitys-
keskuksessa ei takaa sitä, että taksi tulee.  
 
Vammaispalveluohjaaja totesi, että kun tieto tulee, jolloin autoa ei ole saatu, niin jo-
kainen tapaus selvitetään. On ensiarvoisen tärkeää antaa palautetta joko linkin kautta 
https://asiakaspalautteet.ksmyk.fi/palaute tai ottamalla yhteyttä vammaispalveluoh-
jaajaan. 
 
Muuta ajankohtaista: 
- Avustajien saatavuus on tällä hetkellä hankalaa sekä palvelusetelillä että ostopalve-
luna. Kotihoidon kanssa on tehty asiassa yhteistyötä.  Palvelusetelituottajilla jatku-
vasti rekrytointi-ilmoituksia Te-palveluiden sivulla. 
 

https://asiakaspalautteet.ksmyk.fi/palaute
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- Sijaisomaishoitajan toimeen valitun henkilön vahvistusilmoitusta odotellaan, mah-
dollisuus aloittaa tehtävässä todennäköisesti marraskuussa. Sijaisomaishoitajan 
palkkaukseen on talousarvioon tehty varaus.  
 
- Talousarvion viimeistely perusturvalautakunnassa 28.10.2021, vammaispalvelun 
osalta ennallaan, tiedossa olevan palvelutarpeen mukainen. 
 
Merkitään tiedoksi, että tämä pykälä käsiteltiin §:n 33 jälkeen ja vammaispalvelujoh-
taja Saila Kainulainen osallistui kokoukseen klo 14.00-14.53. 

 
33 §  NUORTEN VAMMAISTEN KUULEMINEN VAMMAISNEUVOSTOSSA 
 

 Kaupunginhallitus esitti 23.8.2021 § 164 vammaisneuvostolle toiveen, että vam-
maisneuvosto kuulisi ainakin kerran vuodessa nuoria vammaisia. 

 
 Ehdotus: 
 Keskustellaan asiasta kokouksessa. 
  

- - - -  
 

 Todettiin, että tämä nuorten kuuleminen on äärimäisen tärkeä huomio. Nuoria voitai-
siin kokoukseen kutsua toimintakeskus Kaislasta sekä Spesiasta. 

  
 Päätös:  

Päätettiin kutsua nuoria seuraavaan kokoukseen Spesiasta tai toimintakeskus Kais-
lasta. Sihteeri ja puheenjohtaja valmistelevat kutsun.  
 
Merkitään tiedoksi, että tämä pykälä käsiteltiin §:n 31 jälkeen.  

 
34 §  MENNEET TAPAHTUMAT 
 

- Kuuloauto 30.8.2021 Puulukiolla  
- Perinteinen vammaisten liikuntapäivä jouduttiin perumaan koronatilanteen 

johdosta. 
 
35 § TULEVAT TAPAHTUMAT 
 

1. Vammaisneuvostopäivä 22. – 23.11.2021 sekä pyyntö hyvistä käytänteistä. 
Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke ja vammaisten henkilöiden oi-
keuksien neuvottelukunta VANE järjestävät yhdessä kansallisen Vammaisneu-
vostopäivän 22. – 23.11.2021. Tapahtuma järjestetään verkkoseminaarina peräk-
käisinä iltapäivinä klo 13-16.  
 
Avoin hallinto ja VANE pyytävät vammaisneuvostoilta esimerkkejä hyvistä käy-
tännöistä. Esimerkit voivat koskea vaikuttamistyötä ja käytänteitä siitä, miten 
vammaisneuvosto toimii vammaisasioiden edistämiseksi kunnassa. Esimerkit 
kootaan yhteen Vammaisneuvostopäivää varten ja niistä osaa esitellään Vam-
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maisneuvostopäivän ohjelmassa 22.11.2021. Lyhyet kuvaukset pyydetään lähet-
tämään 15.10.2021 mennessä. 
 

2. Wiitaseudun Invalidit ry järjestää kaikille avoimen Boccian esittelytapahtuman 
Viitasaari Areenassa 21.10.2021 klo 13-15.45. Tapahtumassa on mahdollisuus 
tutustua paraolympialajina tunnettuun peliin.  
 
Ehdotus:  
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. Kohdan 1 osalta todettiin, että vammaisneuvoston jäsenet voi-
vat seurata verkkoseminaaria kotikoneellaan 22.11.2021. Toisena seminaaripäi-
vänä 23.11.2021 on mahdollisuus seurata tilaisuutta kaupungintalon valtuusto-
salissa klo 13-16.  
 

 
36 §  SAAPUNEET SÄHKÖPOSTIT, PÖYTÄKIRJAOTTEET YM. 
 

1. Perusturvalautakunnan 14.9.2021 § 122 pöytäkirjaote: Perusturvalautakunnan 
edustaja/ Viitasaaren vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle 2021-2025. 
 

2. Teknisen lautakunnan 15.9.2021 § 70 pöytäkirjaote: Teknisen lautakunnan edus-
taja/ Viitasaaren vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle 2021-2025. 
 

3. 17.9.2021 saapunut Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VA-
NEn sähköposti: Kirje kunnille vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalli-
seen päätöksentekoon. 

 
Ehdotus: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. 

 
37 § MUUT ASIAT 
 

1. Valtuustosalin induktiosilmukka ja siirrettävä induktiosilmukka kokoustiloihin. 
o Teknisen toimen tilapalvelulta saadun tiedon mukaan valtuustosalin in-

duktiosilmukan toteutukseen ei tämän vuoden määrärahat enää riitä. Se 
toteutetaan vuonna 2022 ja tulevaan talousarvioon on tätä tarkoitusta 
varten esitetty määräraha.  

 
2. Kirkon remontti: akustiikka, induktiosilmukka ja esteettömät ratkaisut.  

Seurakunnan kiinteistöpäällikkö toteaa 12.10.2021 lähettämässään sähköpostis-
sa seuraavaa: 
”Kirkon sisätöitä tehdään parhaillaan ja ennalta esitetyt suunnitelmat toteutuvat. 
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Esteettömyyden osalta kirkkoon tulee sisälle uusi esteetön WC-tila. Pyörätuoli-
paikkoja tulee kirkkoon sekä eteen että taakse. Alttarin luiskaa muutetaan hieman 
helpommaksi kulkea. Induktiosilmukka uusitaan kokonaisuudessaan. Silmukka 
kattaa kirkon keskipenkit pääsisäänkäynniltä alttarille. Akustiikka paranee jonkin 
verran uusien kaiuttimien ja uusien laitteiden suhteen. Kaiuttiminen määrää ei li-
sätä, mutta niiden laatu on parempi ja kattavampi kuin aikaisemmissa. Lisäksi 
mikrofonipisteitä tulee lisää, jolloin ääntä saadaan paremmin järjestelmän piiriin. 
Lisäksi kirkkoon tulee uusi valkokangas ja videotykki, jolla erilaista kuvamateriaa-
lia saadaan heijastettua tilaisuuksien aikana. Huoltorakennukseen tulee hautaus-
maakävijöille avoin esteetön WC-tila.” 

 
3. Sujuvampaa yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa - vammaisneuvostoyhteis-

työn kehittämistyöpaja 9.11.2021 klo 14-17 Zoomissa saavutettavasti, ilmoittau-
tuminen 24.10.2021 mennessä. 

 
4. Järjestöjen kirje 4/2021 

 
5. Ehdotus Myllärinpuiston uimarannan kehittämiseksi: luiskan tekeminen liikuntara-

joitteisille veteen pääsyn helpottamiseksi. 
 

6. Pyörätuolilla liikkuvan henkilön pääseminen valtuustosalin alakertaan 
o Tällä hetkellä valtuustosalin alakertaan ei pääse pyörätuolilla liikkuva hen-

kilö ilman avustajaa. Ongelma on, että alakerrassa olevan oven edessä 
luiskaa on koko matkan ja ovi ei avaudu automaattisesti. Sähköisesti 
avautuva ovi olisi yksi ratkaisu. 
 

7. Kaupungintalon sisäilma 
 

Päätös:  
Vammaisneuvosto päätti esittää pyynnön kaupungintalon tilojen sisäilmatutkimuksen 
suorittamisesta. Lisäksi päätettiin esittää, että Myllärinpuiston uimarannan kehittämi-
sen yhteydessä selvitettäisiin, miten toteutettaisiin luiskan tekeminen liikuntarajoit-
teisille, joka helpottaisi heidän uimaan menemistä. Lisäksi tekniselle toimelle esitettiin 
pyyntö selvittää, miten helpotettaisiin pyörätuolilla liikkuvan henkilön pääsy valtuus-
tosaliin.  

 

38 §  SEURAAVA KOKOUS 
  

Seuraava kokous pidetään tiistaina 30.11.2021 klo 13.00 valtuustosalissa.  
 


