
  
 

 

 

    
VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika:   Keskiviikko 31.5.2017 klo 16.45–18.30 
 

Paikka: Kokoushuone 201, Virastotalo 
Harjukatu 21, 37100 Nokia 

 
Läsnä:  Vilho Siltanen   puheenjohtaja 

   Pentti Matikka   varapuheenjohtaja  
   Aila  Vaimare    jäsen  
   Heidi  Rekola    jäsen  
   

Pois:  Sirpa Häyhtiö   jäsen 
Jari Lehtonen   jäsen  

   
 
 1.  KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi vammaisneuvoston 
päätösvaltaiseksi. 

 
  2. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 

Hyväksytään edellisen kokouksen (5.4.2017) pöytäkirja viimeksi laaditussa 
muodossa.  
 

  3. KAUPUNGINHALLITUKSEN PJ. ARJA LAITINEN 
Peruttu.  
 

  4. TUTUSTUMINEN PAARI- JA INVATAKSIEN TOIMINTAAN 
Jymyn taksipalvelu on ollut yhteydessä Nokian kaupungin 
logistiikkainsinööriin ja kertonut, että heitä kiinnostaisi kutsua kaupungin 
henkilöitä tutustumaan paari- ja invataksien toimintaan. Ideana on, että 
halukkaat henkilöt pääsisivät tutustumaan miten paari- ja invataksi 
kuljetukset käytännössä hoidetaan. Vanhusneuvostosta on jo 
ilmoittautunut halukkaita. Myös vammaisneuvoston jäsenet ovat 
kiinnostuneet asiasta.  Viedään asiaa eteenpäin logistiikkainsinöörille.  

 
  5.  VAMMAISPALVELUOHJELMAN PÄIVITYS 

Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen on nimennyt 2.3.2017 (§ 3) 
poikkihallinnollisen työryhmän päivittämään Vammaispalveluohjelman 
2012–2016. Työryhmän pyrkimyksenä on sitouttaa kaupungin toimijat 
noudattamaan siinä asetettuja tavoitteita. Työryhmä on kokoontunut nyt 



ensimmäisen kerran. Työ jatkuu uudelleen syksyllä. Vammaisneuvosto 
tutustui luonnokseen ja antoi omat kommenttinsa: 
 
- Keskustelua kolmannesta sektorista ja sen roolista. Nokialla mm. 

vammaisjärjestöillä ei ole oikein tiloja tarjolla, jonka johdosta monien 
toiminnoissa vajavuutta. Avustukset pienenevät ja tärkeää 
vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset vähenevät.  

- Oikeutta aktiiviseen vapaa-aikaan on tuettava. Toivotaan, että vapaa-
ajan toimintamahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä yhdistysten 
kanssa pitäisi sisällään myös seurat. Seurantaa ei voi laittaa pelkästään 
yhdistysten harteille.   

- Vammaisneuvosto pitää äärimmäisen tärkeänä katu-, tie- ja 
piharakentamisen esteettömyyttä. Edelleenkin tämä osuus on 
puolitiessä. Omaishoitajilta mm. on tullut palautetta suojateiden 
kivetyksistä. Vanen jäsenet ovat pyytäneet esteettömyyskartoitusta 
ollessaan liikenneturvallisuustyöryhmässä. Tämä olisi ensisijaisen 
tärkeää.  Ensimmäinen lähtökohta on, että keskustan suojatiet saadaan 
kuntoon ja siitä sitten laajennetaan aluetta. Vane peräänkuuluttaa 
edelleen liikenneturvallisuustyöryhmän tärkeyttä ja toivotaan tämän 
tyylisen työryhmän työskentelylle jatkoa. Vammaisneuvosto tarjoaa 
apuaan esteettömän katu- ja tierakentamisen toteuttamisessa.  

- Nokian laboratoriossa on nykyisin käytössä numerotaulu, jonka vuoksi 
ei enää kutsuta nimellä. Laitteen tulisi olla puhuva, jotta mm. 
näkövammaiset tietävät oman vuoronsa (jos ei kutsuta nimellä). 
Tärkeää on huomioida näissä tilanteissa eri aistivammaiset (näkö- ja 
kuulovammaiset).  

- Nuorisovaltuusto on nuorten vammaisten henkilöiden kannalta 
äärimmäisen hyvä vaikuttamispaikka ja siksi toivotaan, että 
kokoonpanossa olisi mukana myös vammaisia nuoria tai heidän 
asioitaan käsiteltäisiin. Vane jää vielä miettimään edustajaa 
nuorisovaltuustoon tai nuorisovaltuuston edustajaa Vanen toimintaan 

- Kaupungin henkilöstölle tulee tarjota koulutusta vammaisasioista. 
Tämän tulee olla seurattava ja työntekijöitä velvoittava.   

 
  6.  SAAPUNEET KIRJEET 

Vane tiedottaa kunnallisille vammaisneuvostoille:   

- Uusi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta on asetettu: 
http://vane.to/artikkeli/-/asset_publisher/vanen-tiedote-1-2017-
kunnallisille-vammaisneuvostoille?p_p_auth=GzWUgRlM 

- Seminaari esteettömyydestä ja saavutettavuudesta Säätytalolla 
1.6.2017: http://vane.to/artikkeli/-/asset_publisher/ihmisoikeuskeskus-
ja-vane-jarjestavat-seminaarin-saavutettavuudesta-ja-
esteettomyydesta?p_p_auth=GzWUgRlM 

 



7.        MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
- Vane on lausunut 14.12.2016 Nokian TE-toimiston esteettömyydestä. 

Vastausta ei ole saatu, joten postitetaan lausunto suoraan Nokian TE-
toimistoon eikä kirjaamoon.  

- Vammaispalveluohjelman työryhmässä on noussut esiin mielenkiinto 
saada mm. vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle sekä muille 
vammaisyhdistyksille suunnattu sote-info.  

- Nykyisen vammaisneuvoston toimikausi päättyy 31.5.2016. Uusi 
kokoonpano tulevalle toimikaudelle (1.6.2017–31.5.2019) päätetään 
myöhemmin. Nokian Vammaisyhdistykset tulevat ehdottamaan 
keskuudestaan kaupunginhallitukselle seuraavia henkilöitä: Pentti 
Matikka (henk.koht. varajäsen Pia Tirronen), Vilho Siltanen (henk.koht. 
varajäsen Arja Rönndahl) ja Heidi Rekola (henk.koht. varajäsen Susanna 
Hannu). 

 
7. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava vammaisneuvoston kokous on 27.9.2017 klo 16.45. 
Kokouspaikkana Virastotalon kokoushuone 201.   

 
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30  
 

 
 
Muistion kirjasi: sihteeri Riikka Sujamo 
 
 
 
 
 
 
 
          


