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VAMMAISNEUVOSTO     
 
 
Aika: Tiistai 3.5.2022 klo 13.00 – 15.11 
Paikka: Kaupungintalon valtuustosali  

Läsnäolijat: 
Miia Kuusela, puheenjohtaja 
Ritva Leppänen, varapuheenjohtaja 
Kirsi Leppänen, jäsen 
Seija Leppänen, jäsen 
Pekka Liimatainen, jäsen 
Birgitta Paanila, jäsen 
Aarne Uljanoff, jäsen 
Merja Uusi-Maahi, jäsen 
 
Muut osallistujat: 
Mika Heinonen, perusturvalautakunnan edustaja 
Mailis Svahn, sivistyslautakunnan edustaja 
Anneli Palonen, seurakunnan edustaja 
Vuokko Pulkkinen, sihteeri 
Jukka Hallberg, projektityöntekijä klo 13.00 – 13.30 
Saila Kainulainen, vammaispalvelujohtaja klo 14.35 - 15.03 
 
Poissa: 
Sirkka Tenhunen, kaupunginhallituksen edustaja 
Kimmo Vauhkonen, teknisen lautakunnan edustaja 
 
ASIAT  § 18-24 
 
 
PÖYTÄKIRJAN  Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. 
ALLEKIRJOITUS    
JA VARMENNUS  

Miia Kuusela   Vuokko Pulkkinen 
  Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN  Pöytäkirja on tarkastettu, todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja 
TARKISTUS  allekirjoitettu sähköisesti. 
  
  

   
  Ritva Leppänen  Birgitta Paanila 
 



 
  
 
18 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.  
 
Päätös: 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
19 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
  

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös:  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Leppänen ja Birgitta Paanila. 
 

20 §  ULKOILUALUEIDEN ESTEETTÖMYYSRATKAISUJEN ESITTELY 
 
 Jukka Hallberg esittelee vammaisneuvostolle ulkoilualueiden esteettömyysratkaisuja. 
 
 Ehdotus:  
 Merkitään tiedoksi. 
 

- - - -  
 
Projektityöntekijä Jukka Hallberg totesi, että esteettömyysasioita on jo parin vuoden 
ajan otettu huomioon luontokohteissa ja kertoi ulkoilualueille suunnitelluista 
esteettömyysratkaisuista seuraavasti: 
 
- Myllärinpuistoon on tulossa 120 cm leveä uimaramppi, johon tulee kaide 
molemmille puolin ja rannassa tasannetta sen verran, ettei synny vahinkoja. Rampin 
asennusaikataulu ei ole vielä selvillä. Kun työt alkavat, niin vammaisneuvostoon 
ollaan yhteydessä tarvittaessa. Myllärinpuistoa kunnostellaan muutoinkin tänä 
kesänä 
 
- Haapasaaren polku, joka menee sairaalalta hautausmaan kärkeen saakka, on 
valmis. Suunnitelmissa on, että sairaalan rantaan tehtäisiin ramppi ja pieni laituri. 
Toteutusaikataulusta tälle kesälle ei ole vielä varmuutta.  
 
- Haapasaareen on tarkoitus rakentaa laavu, kenttä jo tasattu. Laavun eteen tulee 
terassitasanne, jossa pöytiä ja tuoleja voi siirrellä oman tarpeen mukaan.  
 
- Myllärinpuistoon on tehty levähdyspaikka pyörätuolilla liikkuville ja on myös 
kaikkien käytössä. Tulisija on myös sinne tulossa.  
 



Hallberg totesi, että luontokohteissa ei voi toteuttaa kovin suuria 
esteettömyysratkaisuja, mutta pyritään joitain rakenteita rakentamaan niihin 
kohteisiin, joihin se on mahdollista. 

 
Kokouksessa todettiin, että laituria on kaivattu hautausmaan rantaa ja on tosi hieno 
asia, että se toteutuu. Tiedusteltiin, onko lasten leikkipuistoja korjatessa huomioitu 
liikuntavammaiset lapset. Projektityöntekijä totesi selvittävänsä asiaa. 
 
Keskustelun kuluessa todettiin, että lasten leikkipuistoihin voisi hankkia kaikille 
sopivia keinuja. Lisäksi tiedusteltiin, onko mahdollista saada Myllärinpuistoon 
nykyisen pöytä- ja penkkijärjestelmän tilalle pöytä, jossa penkit ja pöydät olisivat 
irrallaan. Lisäksi kaikille sopiva pukusuoja tarvitaan Myllärinpuistoon. 
Projektityöntekijä totesi näiden olevan toteutettavissa. 
 
Kokouksessa esitettiin myös leveän luontopolun tekemistä, jossa olisi isot eläimistä 
kertovat taulut ja lisätietoa niistä saisi QR-koodilla, ilahduttaisi kaikkia retkeilijöitä. 
Hallberg totesi, että on toteuttamiskelpoinen idea. Sen toteuttaminen ei ole kovin 
kallista, mutta vaatii toteuttamisresursseja. Tänä vuonna ei ehditä tehdä kaikkea. 

 
Lisäksi esitettiin Heinäsuvannolle esteetöntä pitkospolkua ja tarkkailuterassia. 
Projektityöntekijä totesi, että on ollut puhetta Heinäsuvannolle rakennettavasta 
kulkuväylästä, jolla pääsee pyörätuolilla. Toteutusaikataulusta ei ole selvyyttä. 

 
 Todettiin, että luontokohteissa tulisi olla myös vessassa käynti mahdollisuus. Voisi 
olla yksi innostava tekijä lähteä luontoon liikkeelle, kun tämä asia on kunnossa.  
 
Lopuksi Jukka Hallberg toivoi yhteydenottoja, jos ideoita tulee mieleen, näihin asioihin 
kannattaa panostaa jatkossakin. 

 
 Päätös: 
 Merkittiin tiedoksi. 
 
21 §  VAMMAISPALVELUIDEN AJANKOHTAISET ASIAT 
 

1. Tiedote omavastuulaskutuksen muuttumisesta 1.5.2022 alkaen postitetaan 
huhtikuun lopussa kuljetuspalveluasiakkaille päivitetyn asiakasohjeen kanssa. 1.5. 
alkaen kuljettaja ei peri asiakkaalta omavastuuta vaan kunta laskuttaa sen 
jälkikäteen.  

2. Toimintakeskus Kaislan vastaavana ohjaajana on 19.4.2022 aloittanut Minttu 
Jalkanen.  

3. Viitasaaren asumispalveluluiden toimenpideohjelmaa päivitetään ja se on 
perusturvalautakunnassa 26.4.2022. 

 
Ehdotus: 
Merkitään tiedoksi. 
- - - -  



 
Kohdan 3 osalta asian käsittelyä jatkettiin vammaispalvelujohtaja Saila Kainulainen 
saapuessa kokoukseen klo 14.31. Hän avasi asumispalveluiden toimenpideohjelman 
tilannehistoriaa. Vammaispalveluiden osalta vaihtoehtoina ovat uuden asumisyksikön 
rakentaminen ja palvelutarpeen päivittäminen tai tehostetaan ja lisätään tuettua 
asumisen palvelua. Perusturvalautakunta päätti 26.4.2022 vammaispalveluiden 
osalta siten, että palvelutarvetta päivitetään ja uuden asumisyksikön osalta asia 
siirretään ratkaistavaksi hyvinvointialueelle. Lisäksi lautakunta päätti tehostaa ja 
lisätä tuetun asumisen palvelua.    
 
Vammaispalvelujohtaja totesi henkilöstöpulan olevan ongelma, tällä hetkellä 
perusturvassa 21 täyttämätöntä toimea. Rekrytoinnin tarve kasvaa nopeasti. 
Asuinpaikkoja vanhuspalveluista on jouduttu vähentämään yhteensä 23 paikkaa.  
 
Kokouksessa tiedusteltiin, päivitetäänkö suunnitelmaa muiden henkilöiden 
asumistarpeen ja henkilökohtaisen avun osalta? Vammaispalvelujohtaja totesi, että 
myös muut henkilöt, joilla tätä tarvetta on, tulee ottaa huomioon. Tarvitaan koteja, 
johon tarvitaan erilaisia palveluja. Yksilöllinen tarve, toimintakyky ja tahto on otettava 
huomioon. Henkilöstöpula tässäkin on ongelma.  
 
Käytiin vilkasta keskustelua hoitohenkilökunnan tilanteesta. Vammaispalvelujohtaja 
totesi, että vammaispalvelujen puolella tilanne on hyvä tällä hetkellä.  
 
Lisäksi todettiin, että kun hyvinvointialueen toiminta alkaa, onko vaarana, että 
työntekijät siirtyvät alueelle? Mikä on mahdollinen muuttoliike asumisyksikön perässä 
nuorten osalta? Onko kiertävää työvoimaa saatavilla ja mitkä ovat sen haittapuolet? 
Kunnassa panostettava siihen, että työntekijöillä on hyvä olla töissä. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. Todettiin kohdan 1 osalta, että tiedote on tullut 29.4.2022 
kuljetuspalveluita käyttäville. Tästä muutoksesta on muistutettava jatkossakin.  

  
22 § MUUT ASIAT 
  

1.  Kutsu Valttia valmisteluun, kestävyyttä kumppanuuteen-järjestöjen ja Keski-
Suomen hyvinvointialueen strategiatyöpajaan 21.4.2022. 
 

2. Kutsu Tervetuloa Hyvä arki kaikille – Keski-Suomen hyvinvointialueen 
keskustelukierrokselle Saarijärvelle, Jyväskylään tai Jämsään. Tilaisuudet 
seuraavasti: 
- Saarijärvellä 27.4.2022 klo 17.00 
- Jyväskylässä 3.5.2022 klo 17.00 
- Jämsässä 19.5.2022 klo 17.00  
 
 



3. Kooste vammaispalvelulain taksimatkojen kyselyn vastauksista, jonka 
Äänekosken kaupungin vammaisneuvosto on 23.2.2022 laatinut.  

4. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen 12.4.2022 § 72 pöytäkirjaote: 
Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenten valinta 
toimikaudelle 2022-2025. 

5. Vammaisneuvostojen (Pihtipudas, Kinnula ja Viitasaari) yhteiskokouksen 
5.4.2022 pöytäkirja. 

6. Kaupungintalon valtuustosalin induktiosilmukka 

- Teknisen toimen toimialajohtaja ilmoittanut, että valtuustosalin 
induktiosilmukkajärjestelmä on tilattu ja asennetaan heinäkuun aikana. 
 

7. Neuroliiton diaesitys: Vammaisneuvostojen rakentuminen hyvinvointialueille 
 

8. Kuuloauto 16.8.2022 kaupungintalon piha-alueella. 
 

9. Pihtiputaan, Kinnulan ja Viitasaaren vammaisneuvostojen keskustelutilaisuus 
8.6.2022 klo 10-12 kaupungintalolla. Viitasaaren ja Pihtiputaan aluevaltuutetut 
osallistuvat tilaisuuteen. 

10. Invalidiliiton tilaisuus 3.6.2022 seurakuntatalolla. Järjestöasiantuntija kertoo, 
miten Invalidiliitto voi auttaa arjessa. 

11. Seniorimessut 18.5.2022.  

12. Hyvinvointitapahtuma 8.6.2022 ikääntyneille ja erityisryhmille. 

13. Rippikoululaisten urheilutapahtuma 9.6.2022, johon kaikki ovat tervetulleita 

14. Vammaisneuvoston 40-vuotisjuhlatoimikunta kokoontuu kesän alussa 

15. Yhteismitallinen esteettömyystieto Suomen liikuntapaikoissa -seminaari 
25.5.2022 
 

Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. Kohdan 1 osalta todettiin, että Saarijärven tilaisuuteen 
osallistuivat etänä Merja, Aarne ja Mailis. 
 

23 §  SYDÄN-SUOMEN DIABETESYHDISTYKSEN ESITTELY 
  

Pekka Liimatainen esitteli lyhyesti Sydän-Suomen Diabetesyhdistyksen toimintaa. 
Yhdistyksessä on jäseniä tällä hetkellä 287. Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia. 
Yhdistyksellä on kerhotoimintaa joka perjantai. Insuliinin keksimisestä on kulunut 100 
vuotta.  
 



Käytiin vilkasta keskustelua diabetekseen liittyvistä kokemuksista ja todettiin, että 
kehitys on mennyt valtavasti eteenpäin.  
 

24 § SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 6.9.2022 klo 13.00. Jos ennen tätä kokousta 
hyvinvointialueelta tuleviin asioihin tulee ottaa kantaa, niin kokoukset pidetään 
erillisinä työkokouksina. Vammaisten liikuntapäivä päätettiin pitää 4.8.2022 
Areenalla. Liikuntapäivän työkokous pidetään 13.7.2022 klo 13.00 torilla. Ritva 
Leppänen kutsuu työryhmän kokoon. Sihteeri tekee tilavarauksen Areenalle. 

  

 
  

 
 


