
  
 

 

 

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika:   Keskiviikko 27.9.2017 klo 16.45–18.45 
 

Paikka: Kokoushuone 201, Virastotalo 
Harjukatu 21, 37100 Nokia 

 
Läsnä:  Vilho Siltanen   jäsen 

   Pentti  Matikka    jäsen   
   Heidi  Rekola    jäsen  
   Tanja Hakala   jäsen 
   Erja Rajakoski   jäsen 
   

Pois:  Anttiolavi Salonen  jäsen 
   
 
 1.  KOKOUKSEN AVAUS 

Pidettiin esittelykierros ja käytiin läpi kokouskäytäntöjä.  
Kokous avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 
  2. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 

Hyväksytään edellisen kokouksen (5.4.2017) pöytäkirja viimeksi laaditussa 
muodossa.  

 
  3. PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Päätettiin, että Vilho Siltanen toimii puheenjohtajana kaudella 1.6.2017–
31.5.2019 

 
  4. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Päätettiin, että Pentti Matikka toimii varapuheenjohtajana kaudella 
1.6.2017–31.5.2019. 

 
  5. LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄN EDUSTAJAN VALINTA 

Päätettiin, että Pentti Matikka toimii Vammaisneuvoston edustajana 
liikenneturvallisuustyöryhmässä. Vilho Siltanen toimii tarvittaessa varana. 
Ilmoitetaan päätös yhdyskuntatekniikan päällikkö Jouni Saranpäälle ja 
Infrapalvelujen suunnittelija Juha Paattakaiselle.   
 

  6. NOKIAN UIMAHALLIN ESTEETTÖMYYS 
Vammaispalvelut on saanut palautetta uimahallin esteettömyys-
ongelmista ja viety asiaa eteenpäin Vammaisneuvostoon. Tiivistetysti 
toivottiin seuraavia asioita: uimahallin ulko-ovissa on jo tarvittava 
oviautomatiikka, mutta kyynärkytkimet puuttuvat. Lisäksi 



invapukuhuoneisiin toivotaan lisää avaimia ja lukollisia lokeroita säilytystä 
varten. Myös vammaisneuvoston jäsenet ovat kiinnittäneet huomiota 
näihin asioihin ja puheenjohtaja on käynyt asiasta keskustelemassa 
tilapalvelupäällikön ja isännöitsijän kanssa.  Myös uimahallin taholta asiaa 
on selvitelty.  

 
Kyynärkytkimien asennuksen selvittely on kesken. Invapukuhuoneiden 
avaimia on tilattu lisää. Lukittavien lokeroiden hankinta pyritään lisäämään 
ensi vuoden budjettiin. Parannuksia on siis luvassa.  Vammaisneuvosto 
seuraa tilannetta. 
   

 
  7.  VAMMAISPALVELUOHJELMAN PÄIVITYS 

Vammaisneuvosto tutustui vammaispalveluohjelman luonnokseen. 
Keskusteltiin seuraavista asioista: 
- Miten työryhmä pyrkii toteuttamaan kaupungin eri toimijoiden 

sitouttamisen uuteen ohjelmaan?  
- Toivottiin, että kaikissa Nokiaa koskettavissa hankkeissa suunnitelmat 

käytettäisiin myös Vammaisneuvostossa automaattisesti ilman erillisiä 
pyyntöjä. Tämän asian korostaminen ohjelmassa nähtiin tärkeänä.  

- Sivunumeroiden lisääminen ohjelmaan 
- Katu-, tie- ja piharakentamisen esteettömyys -kohdassa toivottiin 

mainintaa invapysäköintipaikkojen lisäämisestä. Keskusteltiin 
vuosittaisesta ongelmasta talviaikaan, kun invapaikkoja käytetään 
lumenkaatopaikkoina.   

- Esteettömät kulttuuri-, vapaa-aika- ja koulutuspalvelut: Seurannan 
toteutuminen. Mikäli toivotaan reklamaatioita suoraan 
vammaisneuvostolle miten ihmiset tietävät mille taholle reklamoida?  

- Viestintä: vammaispalveluilta toivottiin oman tiedottamisen lisäämistä 
mm. infotilaisuuksia (kuntalaisilta -tyyliin). Hyvä Asukas -lehden 
hyödyntämistä.  

- Asenteisiin vaikuttaminen: tämän kohdan korostaminen koettiin 
tärkeäksi. Seurantaan voisi lisätä järjestettyjen koulutusten lisäksi myös 
saadut palautteet.  Tulisiko uuden yhdenvertaisuuslain näkyvyyttä 
parantaa ja järjestää esimerkiksi kampanja tähän liittyen? Tärkeä kohta 
pysähtyä. 

- Vammaisneuvosto on kiinnostunut kokonaisuudessaan ohjelman 
toteutumisen seuraamisesta 

- Palautteet viedään eteenpäin työryhmälle, joka kokoontuu seuraavan 
kerran 17.10.2017.   
 

8.         SAAPUNEET KIRJEET 
 
- Vammaisoikeuden ajokortti 13.11.2017 Tampereella, lisätietoja: 

http://tsnv.ay.nkl.fi/toimintaa/tapahtumat/vammaisoikeuden-ajokortti 
-  



 
- Kutsu uuden kirjasto-monitoimitalon tilannekatsaus- ja 

kuulemistilaisuuteen 5.10.2017 klo 18–20 (Nokian valtuustosali) 
 

9.        MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
- Keskusteltiin laajemmasta katselmuksesta, jossa tuotaisiin esiin Nokian 

julkisten tilojen esteettömyys-puutteita. Vammaisneuvosto päätti 
aloittaa suunnittelutyön asian edistämiseksi.  

- Vammaisneuvoston jäsen Tanja Hakala on tehnyt esteettömyys-työtä 
Palloiluhallin puitteissa. Palloiluhalliin on tulossa kunnon luiska ja 
invavessan käyttöön liittyvät ongelmat on ratkaistu siten, että sitä 
tarvitsevat voivat käyttää kunnollisia invavessoja koulun puolen 
tiloissa.  

- Riikka Sujamo toimii vammaispalveluiden edustajana kokouksissa ja 
toimii samalla sihteerinä 

- Vammaisneuvosto keskusteli Myllyhaan koululaisten kuljetuksista 
Harjuniittyyn liikenneturvallisuus-näkökulmasta. Huolta on aiheuttanut 
koululaisten seisominen kuljetusten aikana. Toisaalta pohdittiin sitä, 
että naapurikunnassa koululaisten seisominen julkisissa 
joukkoliikennevälineissä on toteutunut jo monta kymmentä vuotta. 
Vammaisneuvosto toteaa kuitenkin, että matkan varrella ainakin 1 
pysäkki sijaitsee risteysalueella, joka on vaarallista.  

- Vammaisneuvostolta toivotaan uuden toimintasäännön laatimista ja 
tähän palataan seuraavassa kokouksessa.  

 
8. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava vammaisneuvoston kokous on 1.11.2017 klo 16.45. 
Kokouspaikkana Virastotalon kokoushuone 201.   

 
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45 
 

 
 
Muistion kirjasi: sihteeri Riikka Sujamo 
 
 
          


