
  
 

 

 

    
VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika:   Keskiviikko 15.2.2017 klo 16.40–18.00 
 

Paikka: Kokoushuone 201, Virastotalo 
Harjukatu 21, 37100 Nokia 

 
Läsnä:  Vilho Siltanen   puheenjohtaja 

   Pentti Matikka   varapuheenjohtaja  
   Aila  Vaimare    jäsen  
   Heidi  Rekola    jäsen  
   Ulla-Kirsikka Vainio  varajäsen 
   

Pois:  Sirpa Häyhtiö   jäsen 
 

 
 1.  KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi vammaisneuvoston 
päätösvaltaiseksi. 

 
  2. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 

Hyväksytään edellisen kokouksen (14.12.2016) pöytäkirja viimeksi 
laaditussa muodossa.  

 
3. KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA ARJA LAITINEN / NOKIAN 

KAUPUNGIN RAKENNUSTARKASTAJA ULLA-KIRSIKKA VAINIO  
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitisen piti tulla 
keskustelemaan Vammaisneuvoston kanssa, mutta hän oli estynyt. 
Tapaaminen siirretään muuhun ajankohtaan.   
 
Vammaisneuvoston varajäsen Nokian kaupungin rakennustarkastaja Ulla-
Kirsikka Vainio oli mukana kokouksessa, joten annoimme puheenvuoron 
hänelle.  
 
Tällä hetkellä niin Nokialla kuin koko Pirkanmaallakin rakennetaan hyvin 
paljon. Voidaan puhua positiivisesta ”pöhinästä”. Nokialla Prisman 
rakentaminen on alkanut, mutta kirjasto-hankkeessa on ollut useampiakin 
käänteitä. Tähän toivotaan tietysti jo jonkinlaista ratkaisua. Lisäksi 
keskusta-alueen kehitystä toivotaan. Poutuntien kehittäminen on vielä 
alkutekijöissään. Pientalorakentaminen Harjuniityn alueelle vetää hyvin. 
Myös teollisuusrakentamista kysytään paljon. Eko 3 -hanke eli 
Kolmenkulman alueen innovatiivinen hanke, josta toivotaan tälle alueelle 



hyvää flowta. Toisaalta PSHP:n ratkaisut Pitkäniemen osalta vaikuttavat 
myös muihin rakennusprojekteihin sillä alueella.  Tällä hetkellä suurimpia 
taloudellisia kysymyksiä tuottavat useiden eri kaupungin tilojen 
(terveyskeskus, koulut, päiväkodit) homeongelmat. Keskusteltiin 
yleisemmin erilaisista mahdollisista homeongelmien syistä rakentamisessa.  

 
  4.  VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2016 
 
   Liite 1. Hyväksyttiin ilman muutoksia.  
 
  5.  VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
   

Liite 2. Hyväksyttiin ilman muutoksia. Nykyisen Vammaisneuvoston 
toimintakausi päättyy 31.5.2017, jonka vuoksi toimintasuunnitelmasta 
tehtiin hieman suppeampi. 

 
  6.  VAMMAISNEUVOSTON TALOUSARVIO 2017 
 
   Liite 3. Hyväksyttiin ilman muutoksia.  
 
  7.  SAAPUNEET KIRJEET/ SÄHKÖPOSTIT 
 

- Vammaisneuvostoa on lähestytty Nokian Vihreiden taholta ja pyydetty 
osallistumaan paneelikeskusteluun pienituloisuudesta vammaisen 
henkilön näkökulmasta. Vammaisneuvosto pidättäytyy tällä erää 
poliittisten puolueiden kutsuista.  

- Tampereen kaupungin vammais- ja esteettömyysasiamies Jukka 
Kaukola on lähestynyt Vammaisneuvostoa kyselyllä liittyen Pirkanmaan 
Sote  -vammaispalvelut työryhmän työskentelyyn.  Työryhmä toivoi 
kannanottoa keskeisistä sosiaali- ja terveys- sekä vammaispalveluja 
koskevista ongelmista 2 viime vuoden aikana, joita neuvostossa on 
käsitelty. Nokian vammaisneuvosto ei antanut omaa vastaustaan.  

- Invalidiliiton järjestää koulutustilaisuuksia Tampereella maaliskuussa.  
Esteettömyys-koulutus 16.3.2017 ja Sote-koulutus 25.3.2017.  
Lisätietoja Invalidiliiton koulutuskalenterista: 
https://kilta.invalidiliitto.fi/kurssikalenteri/kurssikalenteri.aspx 

 
8.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

  
- Sihteeri tiedotti Vammaiskortti -hankkeen tiedotustilaisuudesta 

Tampereella, joka pidetään 4.4.2017. Tarkemmat tiedot 
www.kvps.fi/tapahtumat ja www.vammaiskortti.fi  

- Lisäksi sihteeri toi terveisiä valtakunnallisilta vammaispalvelujen 
neuvottelupäiviltä. Uusi vammaislaki pitäisi näillä tieto tulla 
eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2017 ja voimaan samaan aikaan  



maakuntauudistuksen kanssa eli 1.1.2019. Päivien sisältö katsottavissa 
THL:n vammaispalvelujen käsikirjan sivuilta:  
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-
kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujen-neuvottelupaivat 

- Vammaisneuvoston jäsen Aila Vaimare rohkaisi tutustumaan 
http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/ -sivustoon, josta saa 
kattavasti tietoa Pirkanmaan maakuntauudistuksesta sekä sotesta.  

- Toivotaan, että saadaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja 
Laitinen uudelleen vielä kevään kokoukseen, samoin perusturvajohtaja 
Eeva Halme, jolla tarkin tieto maakunta- ja sote-uudistuksesta.   

 
9. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava vammaisneuvoston kokous on 5.4.2016 klo 16.45. 
Kokouspaikkana Virastotalon kokoushuone 201.   

  
 

 
 
Muistion kirjasi: sihteeri Riikka Sujamo 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LIITE 1 

 
 
NOKIAN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 
JOHDANTO 
Vammaisneuvosto on Nokian kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa on kolme 
kaupunginhallituksen valitsemaa ja kolme vammaisjärjestöjen esittämää jäsentä sekä sihteerinä 
vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. 
Vammaisneuvoston tehtävänä on mm. 

- edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa 
Nokialla 

- seurata erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja 
kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä Nokian kaupungissa 

- tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille 

Vammaisneuvoston kokoonpano 2016 
Puheenjohtaja Vilho Siltanen Mielenterveysryhditys Miete ry    varajäsen Marjaana Sorjonen  
Pentti Matikka (MS-yhdistys)                                          varajäsen  Piia Tirronen 
Heidi Rekola Nokian invalidit                                                       varajäsen Susanna Hannu 
 Jari Lehtonen (kaupungin edustaja)                                varajäsen Ulla – Kirsikka Vainio   
Aila Vaimare   (kaupungin edustaja)                                           varajäsen Maija-Liisa Vuorinen 
 Sirpa Häyhtiö (kaupungin edustaja)                                           varajäsen Leena Hakola 
 
TOIMINTA 
Vuonna 2016 vammaisneuvosto kokoontui viisi  kertaa ja Vanhus ja vammaisneuvostojen yhteinen 
kokous  
4.2.16 Vammaisneuvoston kokouksessa Vammaisneuvosto antoi lausunnon vanhainkodin 
laajennuksesta. Vammaisneuvostolle esiteltiin vanhainkodin laajennuksen suunnitelmia mm. 
pohjapiirroksia sisältä ja ulkoalueilta . Suunnitteluvaiheessa on huomiota kiinnitetty esteettömyyteen. 
 Vammaisneuvostoa kiinnosti mm. hissien kohdalta niiden tilavuus liittyen sähköpyörätuolin ja 
sähkömopon vaatimiin tilaedellytyksiin. Hissit on suunniteltu siten, että sinne mahtuu vuode, joten tähän 
Vammaisneuvosto oli tyytyväinen. 
 Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota hissien käytettävyyteen näkövammaisten osalta. Keskusteltiin 
näkövammaisten huomioimisesta opasteiden osalta. Voisiko rakennuksessa käyttää 
pistekirjoitusopasteita? 
 Koko rakennuksessa tulee ottaa huomioon niin näkövammaisten kuin muidenkin heikkonäköisten 
riittävä opastus. Lisäksi pyydettiin huomioimaan hyvä yleisvalaistus.  
Keskusteltiin lattiamateriaalista, joka ei saa olla liukas. Pääsisäänkäynnin vieressä pyörätuolin 
pesumahdollisuus, jota kiiteltiin.  
Vammaisneuvosto esitti huolensa invapysäköintipaikkojen sijoittelun suhteen. Vammaisneuvosto pyytää 
kohteliaimmin varaamaan tasaiselle maalle pääsisäänkäynnin välittömään läheisyyteen vähintään 2 
invapysäköintipaikkaa, jotka merkitään asianmukaisin merkein. Tiedossa on, että pääsisäänkäynnin 
läheisyydestä kulkee vilkas ja suosittu reitti kesäaikaan uimarannalle ja invapysäköintimahdollisuus tulee 
olla turvattu 
11.3.16.Vammaisneuvoston kokouksessa Nokian kaupungin liikuntatoimen terveiset/Uimahalliesimies 
Päivi Utriainen ja terveysliikuntakoordinaattori Hanna Murotie                                                                                                                       
Aluksi Vammaisneuvostolle esiteltiin uimahallin kuulumisia. : noin 162 000 käyntiä vuonna 2015  
 



 
huolimatta 10 viikon kesäsulusta Tulevaisuudessa täytyy miettiä mahdollista peruskorjausta noin 5 
vuoden aikajänteellä 
Matalan kynnyksen ryhmä aloittanut; vetäjänä liikuntaneuvoja Hannu Sassi, johon tulee ottaa yhteyttä, 
mikäli haluaa ryhmään tulla mukaan. Muutoinkin liikuntaneuvojalle voi varata aikaa tai esimerkiksi jos 
kiinnostaa vammaisten kuntosalivuoro torstaisin klo 10  Liikuntaneuvojalle voi mennä myös lääkärin 
lähetteellä, mutta tätä ei vaadita ryhmäliikunnan ryhmät täyttyvät nopeasti ja aikatauluista johtuen usein 
ryhmä koostuu eläkeläisistä. Tähän toivotaan sellaista huomiota, että työikäisiin myös varattaisiin 
resursseja ja terveysliikuntakoordinaattorilla olikin tämä asia jo pohdinnan alla.  
         
keskusteltiin liikuntaesteisten mahdollisuudesta käyttää kuntoallasta (ns. isoa allasta). Sinne pääsee 
nosturihissillä, mutta tämä laite menee nyt testaukseen. Toimintakunnossa pitäisi kyllä olla. Terapia-
altaaseen pääsee hyvin suihkupyörätuolilla. Uimahallilla ei ole käytössä lavetteja, mutta 
suihkupyörätuoleja on.  
Uimahalli täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Nokian kaupungin nettisivuilta löytyy hyvin tietoa mm. Timmi-
aikataulu. 
 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016   Vuoden merkittävimpänä tapahtumana voidaan pitää 
YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimuksen ratifiointia, jonka pitäisi tapahtua tänä vuonna. 
Vammaisneuvosto seuraa tilannetta 
 
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2016  
  
23.5.16 Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto piti yhteisen kokouksen.   
Keskusteltiin vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston yhteisistä intresseistä. 
Isona yhteisenä tekijänä on esteettömyys. Vanhusneuvostoa kiinnosti millaisia asioista Vane on tehnyt 
esteettömyyden eteen, koska sen nähdään niin olennaisesti kuuluvan tärkeimpiin intresseihin. Vanen pj 
esitteli nyt valmisteilla olevaa Kennonnokan kesäteatterin invapysäköinti-asiaa.                                                                          
Lisäksi tuotiin esiin keskusta-alueen esteettömät suojatiet, joita on tehty S-Marketin eteen, Härkitielle, 
Maununkadulle ja taksikopille. Tänä vuonna Vanen mielipidettä ei ole kuitenkaan kysytty tarvittavien 
kohteiden osalta.  
Vanhusneuvostoa kiinnosti tietää onko Vanella tehtynä jonkinlaista esteettömyyssuunnitelmaa tai -
kartoitusta, jonka perusteella voitaisiin näyttää kohteita, joiden suhteen pitäisi tehdä korjausliikkeitä? 
Tätä voisi esittää sitten vaikka kaupunginhallitukselle. Tässä kohtaa toivottiin neuvostojen yhteistyötä ja 
voimien yhdistämistä. 
 
Kaikkia hyödyttäisi, kun asioita tuotaisiin paremmin ja enemmän esiin ja puhuttiin olisiko tarvetta 
esteettömyysstrategialle. Tähän suhtautuminen oli positiivista. Kaikenlaisessa suunnitteluvaiheessa 
esteettömyys on helppo ottaa huomioon.   
 
Keskustelua SOTEsta ja nykyisen hallituksen säästöohjelmista. Tuotiin esiin VM:n esitykset, jotka 
kohdistuvat uudistuvaan vammaispalvelulakiin. Uuteen lakiin ollaan suunnittelemassa 75 vuoden 
ikärajaa. Tämä herätti paljon keskustelua liittyen lähinnä siihen, ettei henkilön vammaisuus pääty 75 
vuoden iässä. Säästövaikutusten on ajateltu olevan noin 60milj. € luokkaa. STM on asettanut Kynnys ry:n 
toiminnanjohtaja Kalle Könkkölän selvitysmieheksi, jonka tavoitteena on löytää vaihtoehtoja hallituksen 
linjaamille säästöille; vammaisneuvoston puheenjohtaja nosti esiin Könkkölän aloittaman selvityksen 
invalidivähennyksen poistamisen verotuksesta.  
 
 
 



 
Vammaisneuvoston puheenjohtajan mielestä Vanhus- ja vammaisneuvostolla tulisi olla paremmat 
keskusteluyhteydet kaupungin virkamiehiin ja luottamustoimiin. Toivottiin mm. että lautakunnat voisivat 
useamminkin pyytää lausuntoja tärkeistä vammaisiin ja ikäihmisiin kohdistuvista asioista. Yhteisenä 
vanhus- ja vammaisneuvoston intressinä tuotiin esiin omaishoidontuki, joka koskettaa molempia ryhmiä. 
Kysymys esitettiin lomituksen järjestämisestä, joka vanhuspalveluissa hoituu omana palveluna ja 
sijaishoitona ja vammaispalveluissa (alle 65v) ostopalveluna ja sijaishoitona.   
 
 Yhteinen kokous koettiin antoisaksi ja koettiin, että tietoa saatiin hyvin molemmin puolin. Päätettiin, että 
myös jatkossa pyritään järjestämään yhteisiä kokouksia.  
 
14.9.16 Vammaisneuvoston kokouksessa. Vammaistyön johtaja kertoi ajankohtaisia kuulumisia 
vammaispalveluista. Perusturvan osalta budjettiraamia ei ole vielä saatu, mutta tehostamisohjelma 
jatkuu edelleen. Koko perusturvan osalta kokonaisuudessaan tavoitteena vähentää 4 henkilötyövuotta 
vuodesta 2016 vuoteen 2017. Säästöt 1,4milj.€. Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen määrärahassa 
huomioitava jonossa olevien määrä; nyt pyydetty lisämäärärahaa tälle vuodelle jonon purkuun.                                                                 
Sähköinen palveluseteli (Smartum) käyttöön omaishoidontukeen ja henkilökohtaiseen apuun 1.1.2017 
alkaen.  
 
Omaishoidontuen lakimuutos 1.6.2016 alkaen, mutta nämä suurimmaksi osaksi jo Nokialla huomioitu. 
Kehittämiskohteena omaishoitajien valmennus ja koulutus.                                                                              
Toimeentulotuen siirtyminen Kelaan aiheuttaa varmasti paljon kysymyksiä aikuissosiaalityössä. Miten 
kunnan ja Kelan nivelvaihe toimii? 
 
19.11.16 Vammaisneuvoston kokouksessa vanhustyön sosiaaliohjaaja ANU LEHTINEN  
Ikävinkin vastaanotto on pääasiassa kotihoidon tiloissa Toriasemalla sekä lisäksi maanantaisin ja torstaisin 
terveyskeskuksessa. Maanantai on parempi päivä, torstai ei niinkään, koska aukioloaika osuu 
lounasaikaan, josta tulee hälinää. Ikävinkkiin tulevat yhteydenotot ovat lisääntyneet koko ajan. 
 Esitteiden jako tärkeä osa Ikävinkissä tehtävää työtä; esim. Turvallisesti kotona - esitettä jaetaan paljon, 
Lisäksi Ikävinkissä on saatavilla koko ajan Kymppilinjan esitteitä. 
Paljon kysytään mm. asuntoja (putkiremonttien ajaksi tai omainen muuttamassa Nokialle). Ikävinkkiin 
voivat ottaa yhteyttä myös muutkin kuin asiakkaat tai omaiset. 
Vammaisneuvosto antoi terveisensä terveyskeskuksessa sijaitsevan Ikävinkin pisteen viereisestä 
invavessasta. Tästä puuttuu edelleen sisäpuolta kahva, joten pyörätuolikäyttäjän on vaikea vessaan 
päästä. Anu Lehtinen lupasi viedä terveiset eteenpäin. 
Lisäksi keskusteltu 10-linjasta. Anun kautta voi antaa palautetta 10-linjan toiminnasta yleisesti. Lisäksi 
vammaisneuvostoa kiinnosti mikä on 10-linja käyttöaste; onko tarvetta enemmänkin 10-linjan 
toiminnalle ja useammalle reitille. Tilastoja luvattiin selvitellä.                                                                                         
Vanhuspalveluissa vastataan yli 65-vuotiaiden omaishoidontuesta. Tällä hetkellä 87 omaishoidettavaa; 
yleensä puoliso hoitaa. Hoitajatkin ovat siis yleensä ikääntyneitä. Jokaisella omaishoitajalla on oikeus 
kolmen päivän vapaaseen. Kolmannes ei käytä vapaapäiviä ollenkaan. 
 
14.12.16 Vammaisneuvoston kokouksessa Prisma-ryhmäpäällikkö Heidi  Numminen - Kiviranta 
Vammaisneuvostolle on esitelty City-Prisman suunnitelmia 2.9.2015, jonka pohjalta on tehty lausunto. 
Tämän jälkeen suunnitelma on kuitenkin tehty uudelleen. Prisma-ryhmäpäällikkö Heidi Numminen - 
Kiviranta esittelee uusia piirustuksia. Vammaisneuvosto nostaa esille seuraavia asioita uusissa 
piirustuksissa:  Invapysäköintipaikat: Aiemmassa lausunnossaan Vane on esittänyt, että jokaisen kolmen 
(3) sisäänkäynnin eteen tulee invapaikkoja (vähintään 3, mielellään 6). Tämä toteutuu nykyisessä 
suunnitelmassa.  Erillisille ns. lapsiparkkipaikoille ei ole enää tarvetta, sillä kaikki parkkiruudut tulevat 
olemaan 3m leveät. Invavessa: Aiemmassa lausunnossaan Vane on esittänyt invavessan pinta-alaksi noin  



 
5 m². Tämä toteutuu nykyisessä suunnitelmassa.  Pyydetty huomioimaan tukikahva kiinnitys invavessan 
saranapuolelle.  Vammaisneuvosto pyytää edelleen kiinnittämään huomiota näkövammaisten 
huomioimiseksi mm. opastetaulujen osalta.                                                                                                                                                                                          
Vammaisneuvosto pyytää edelleen kiinnittämään huomiota riittävään määrään lepopaikkoja niin 
kauppakeskuksen sisällä kuin ulkopuolella. Mahdollisen julkisen joukkoliikenteen ja/tai palveluliikenteen 
huomioinen - odotuspaikkoja palveluliikenteelle  
Lisäksi annettu vinkkiä lattiamateriaalista, yleisistä opasteista sekä pyydetty huomioimaan hyvä 
yleisvalaistus.      
 
NOKIAN TE-TOIMISTO  
Vammaisneuvosto on saanut palautetta Nokian TE-toimiston esteellisyydestä, jonka johdosta 
puheenjohtaja on tehnyt paikan päällä katselmusta. Vammaisneuvosto on keskustellut asiasta ja 
päätynyt tekemään asiasta lausunnon.(Liite 1). 
 
Vammaisneuvoston kannanotto Nokian Te - toimiston esteettömyydestä  
Nokian kaupungin Vammaisneuvosto on saanut yhteydenottoja kuntalaisilta liittyen TE-toimiston 
esteettömyyspuutteisiin. Vammaisneuvoston puheenjohtaja on käynyt tiloissa epävirallisella 
katselmuksella, jossa on kiinnittänyt huomiota seuraaviin seikkoihin:  TE-toimistoon vievän pääoven 
edusta ei ole esteetön. Siitä ei pääse pyörätuolilla kelaten sisään. TE-toimistoon pääsee kuitenkin toista 
kautta, joka pyörätuolikäyttäjille esteetön siten, ettei siellä ole rappusia. Tämä reitti tulee olla merkitty 
asianmukaisin merkein ja opastuksin. Pyydämme tässä kohdin myös huomioimaan mahdolliset 
ovenavauksiin liittyvät ongelmatilanteet. TE-toimiston asiakastilat sijaitsevat portaiden päässä 
yläkerrassa, mutta asiakkaita on mahdollista ottaa vastaan myös ensimmäisessä kerroksessa, jonne 
pääsee siis sivukautta esteettömästi. Tästä Vammaisneuvosto toivoo selkeämpää ohjeistusta asiakkaille 
mm. internet-sivujen kautta. 
 Vammaisneuvosto pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että vammaisen henkilön työllistyminen mille 
tahansa työmarkkinoille on tavallista vaikeampaa eikä ensimmäiseksi esteeksi tulisi muodostua 
esteellinen pääsy  TE -toimistoon. 
Kokouksen lopuksi nautittiin Ailan ja Heidin tuomista jouluherkuista! 
 
ALOITTEET JA KANNANOTO 
Vammaisneuvosto otti kantaa mm. Vammaisneuvosto antoi lausunnon vanhainkodin laajennuksesta 
Nokin City-Prisman suunnitelmiin Nokian Te - toimiston esteettömyyteen,               
LOPUKSI   
Vammaisneuvoston työskentelyssä on vuoden 2016 aikana on korostunut , esteettömyyden ja 
saavutettavuuden edistäminen, ja Nokian Kaupungin vammaispalveluohjelman seuraaminen 2013 – 
2016  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      LIITE 2 
 

 
Nokian vammaisneuvosto 
Toimintasuunnitelma 2017 

 
  
 
 Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä annetaan lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille 
 
Seurata erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä 
Nokian kaupungissa 
 
Ollaan mukana edistämässä esteetöntä liikkumista Nokian Kaupungissa 
 
Seurataan uuden kehitys ja vammaislain etenemistä  
 
Kutsutaan eri hallintokuntien edustajia vammaisneuvoston kokouksiin 
 
Osallistutaan lähikuntien vammaisneuvostojen tapaamisiin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



       
 
      LIITE 3 
 
 
Nokian Kaupungin  
Vammaisneuvosto 
 
Nokian Kaupunginhallitus 
 
 
 
                                            
                                          TALOUSARVIO 2017 
 
        
            Kuusi (6) tai seitsemän (7) kokousta 
 
            Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtakunnallisen 
            vammaisneuvoston järjestämät kurssit ja seminaarit 
 
           Lähikuntien vammaisneuvostojen yhteistapaamiset ja juhlat / kulukorvaukset 
 
            Vammaisneuvoston tutustumiset uudisrakennus – ja 
             peruskorjauskohteisiin/ kulukorvaukset 
 
            Vammaisneuvoston puheenjohtajan kulukorvaukset 
 
            Vammaisneuvoston mahdolliset tutustumiset palvelutaloihin 
             /kulukorvaukset 
 
            Arvio Nokian vammaisneuvoston kuluista vuodelta 2017 
        
             Arvio kulukorvauksista                                             yht. 240€ 
            Arvio koulutuskustannuksista                                   yht. 700€ 
            Arvio esteellisyyskustannuksista (sis. seminaari)     yht. 500€ 
            Arvio toimistokuluista (puhelin,monistus, jne)           yht.140€ 
 
          Kokonaiskustannukset                                      Yhteensä  1580€    
 
 
 
         
 
 
 
 
 


