PÖYTÄKIRJA 2.9.2019

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

2.9.2019 klo 16.45

Paikka:

Nokian kaupungin virastotalo, kokoushuone 217, 2.krs.
Harjukatu 21, 37100 Nokia

Läsnä:

Pia Tirronen
Heidi Rekola
Tanja Hakala
Raija Hietala
Erja Rajakoski
Susanna Pekkola

Muut:

Leena Karppi vs. tiedottaja

1.

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.45 ja totesi vammaisneuvoston päätösvaltaiseksi.
2.

SAAVUTETTAVUUSPROJEKTIN ESITTELY

Nokian kaupungin vs. tiedottaja Leena Karppi esittelee Nokian kaupungin
verkkopalveluiden saavutettavuusprojektin. Projektin tarkoituksena on kehittää
Nokian kaupungin verkkosivut saavutettaviksi, selkeäkielisiksi ja esteettömiksi kaikille
verkkosivujen käyttäjille.
Saavutettavuusprojekti on käynnistetty lain digitaalisten palveluiden tarjoamisesta
tultua voimaan. Laki on julkista sektoria velvoittava, saavutettavuuteen velvoittaa
myös EU:n saavutettavuusdirektiivit sekä YK:n vammaisoikeuksien sopimus.
Nokian kaupungin verkkosivujen tulee olla saavutettavat 23.9.2020 alkaen. Tämä
koskee kaikkia verkkosivustoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. Aikataulu koskee
myös toimisto-ohjelmien tiedostoja, videoiden tekstittämistä sekä äänitiedostojen
tekstivastineita. Mobiilisovellusten osalta saavutettavuuden tulee toteutua 23.6.2021
alkaen.
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Karppi kertoo, että tavoitteena on saada lainsäädännön edellyttämä taso
verkkosivuille. Tämä tarkoittaa teknisesti virheetöntä toteutusta, selkeää ja
hahmotettavaa käyttöliittymä ja ymmärrettävää sisältöä, joka huomioi
saavutettavuuden eri osa-alueet. Nokian kaupungin sivut ovat jo nykyisellään
responsiiviset. Tavoitteena on saavutettavuuden juurruttaminen palvelualueille, jotka
kukin vastaavat sivujensa sisällöstä ja näin ollen saavutettavuudesta. Projektin
kuluessa verkkosivujen päivittäjille tarjotaan koulutusta ja työpajoja.
Karppi haluaa kuulla vammaisneuvoston ajatuksia projektista ja toivoo saavansa
Vammaisneuvoston kautta testikäyttäjiä projektin edetessä, jotta eri vammoista ja
sairauksista johtuvat tarpeet tulevat huomioitua. Vammaisneuvosto osallistuu
kehittämiseen mielellään.
Vammaisneuvosto tuo esiin, että Nokian kaupungin sivut eivät nykyisellään toimi
puhelimella, esimerkiksi sivupalkissa olevat yhteystiedot jäävät mobiililaitteella pois.
Karppi kertoo, että Nokian kaupungilla on tunnistettu jatkokehittämisen tarve,
verkkosivuille on tulossa käyttäjäkysely.
Vammaisneuvosto antaa ehdotuksia palautteisiin, taustoihin ja esimerkiksi kuvien
käyttöön liittyen. Karppi työstää esittelymateriaaleja ja lähettää niitä
Vammaisneuvostolle luettavaksi ja kommentoitavaksi saavutettavuuden osalta.
3.

VAMMAISNEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN JA TYÖNJAKO ERI
LAUTAKUNTIEN SEURANTAAN

Puheenjohtajaksi valitaan Pia Tirronen. Varapuheenjohtajaksi valitaan Tanja Hakala.
Sihteerinä jatkaa vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Salla-Mari Pekkola.
Sovitaan työskentelystä. Jatkossa jäsenet seuraavat lautakuntien, valtuuston ja
kaupunginhallituksen esityslistoja ja pöytäkirjoja seuraavasti:
Perusturvalautakunta: Erja Rajakoski
Rakennus- ja ympäristölautakunta: Pia Tirronen
Sivistyslautakunta: Tanja Hakala ja Heidi Rekola
Kaupunkikehityslautakunta: Raija Hietala
Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus: Susanna Pekkola.
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Seuraajat tiedottavat jäseniä ajankohtaisista ja selvitystä vaativista asioista kokouksissa
ja tarvittaessa kokousten välillä sähköpostitse.
4.

PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 10.6.2019 viimeksi laaditussa muodossa.
5.

UIMAHALLIN ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

Uimahallille on tullut toinen kyynärkytkin ja ovet toimivat nyt hyvin. Ovien aukaisussa
on sopiva viive.
Ongelmana on naisten puolella pula itse kelattavasta suihkupyörätuolista ja tarve olisi
kahdelle uudelle suihkupyörätuolille. Nykyisin hankalakäyttöistä pyörätuolia
säilytetään suihkutilassa, jossa se on tiellä. Sihteeri on yhteydessä liikuntapalveluihin.
Uimahallin invapaikkoja ei ole vieläkään merkitty oikein ja saman parkkialueen
kirjaston puoleisen laidan invapysäköintiruutu on puutteellisesti merkitty. Sihteeri on
yhteydessä suunnitteluinsinööriin.
6.

VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2021

Vammaisneuvosto laatii toimintasuunnitelman. Jatkossa kaupunginhallitukselle
toimitetaan kooste Vammaisneuvoston toiminnasta. Vammaisneuvoston
puheenjohtaja laatii taulukon, johon merkitään vammaisneuvoston tekemät
toimenpiteet, yhteydenotot ja korjaus- ja toimenpide-ehdotukset sekä
Vammaisneuvostolle tullut tieto korjaustoimenpiteiden suorittamisesta. Tätä
täydennetään toimintakauden aikana ja se toimii pohjana raportoinnille.
Syyskauden 2019 osalta toimintasuunnitelmaan kuuluu:
1. Seutukunnallinen Vammaisneuvostotapaaminen 11.9.2019 Kangasalla, Nokian
Vammaisneuvostosta osallistuvat Pia Tirronen, Raija Hietala ja Tanja Hakala.
2. Seuraavaa Vammaisneuvostotapaamista ehdotetaan Nokialle. Ajankohdasta ja
käytännön järjestelyistä sovitaan seuraavassa kokouksessa.
3. Valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville osallistuminen 27-28.11.2019.
Kustannuksia ja osallistujia selvitetään syksyn aikana. Kustannusten osalta
lähetetään tiedustelua hallintojohtajalle.
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4. Vammaisneuvostosta Tanja Hakala osallistuu Vammaispalveluiden
järjestäminen ja hankinta koulutukseen 24.9.2019 Tampere-talossa.
5. Vammaisneuvoston kokouksiin kutsutaan vierailijoita teeman mukaan.
Ensimmäisenä kutsutaan Jarmo Yli-Muilu katujen kunnossapidosta 21.10.2019
kokoukseen.
6. Vammaisneuvosto ehdottaa jäsenten tutustumiskierrosta uuteen kirjastoon
ennen yleisölle avaamista. Tilojen esteettömyysratkaisut tulisi käytyä tällöin
vielä läpi. Puheenjohtaja on yhteydessä Eerika Honkaseen.
7.

KUTSUTTAVAT VIERAILIJAT

Ensimmäiseen kokoukseen kutsutaan kunnossapidosta Jarmo Yli-Muilu. Seuraaviin
kokouksiin kutsutaan teeman mukaan esimerkiksi liikuntapalveluiden edustaja, Pirkan
opiston edustaja ja koulutoimen johtaja.
8.

VAMMAISNEUVOSTON ESITE

Vammaisneuvoston toiminnasta laaditaan paperiesite. Puheenjohtaja kirjoittaa uuden
esitteen tekstin ja Vammaisneuvosto pyytää tiedottajaa laatimaan projektin
harjoitusmateriaalina saavutettavan esitteen, joka voidaan paperiversion lisäksi viedä
myös nettisivuille. Paperiesitteitä olisi hyvä olla terveyskeskuksella, Nosteella,
Setorissa ja nuorisotiloilla.
9.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Vammaisneuvosto aikoo esittää perusturvalautakunnalle, että kaikkien Nokialla
perusterveydenhuollossa laadittavien vammaisuudesta johtuvien lääkärinlausuntojen
tulisi olla ilmaisia. Tämä pitää sisällään lausunnot Kelaan ja vammaispalveluihin.
Puheenjohtaja valmistelee asian perusturvalautakunnalle.
Vammaisneuvosto nostaa esiin, että Pirkan opisto suunnittelee esteellisiä retkiä ja
opiskelupaikkoja, eikä vammaiset voi osallistua näihin. Pirkan opiston edustaja
kutsutaan Vammaisneuvoston kokoukseen keskustelemaan asiasta.
Harjuniityssä 24.8.2019 järjestetyn harrastustorin invapysäköinnin järjestämisessä on
ollut puutteita. Myllyhaan koulun puolelta ei pääse esteettömästi Harjuniityn koululle,
koska suojatietä jalkakäytävälle tultaessa maa on muotoiltu aivan liian jyrkäksi
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pyörätuolille. Siitä ei voi kulkea itsenäisesti ja turvallisesti. Kummankaan koulun
läheisyydessä ei ole ainakaan selkeästi havaittavalla tavalla merkittyä invapaikkaa.
Esimerkiksi tapahtumiin ja vanhempainiltoihin voisi haluta tulla paikalle vammainen
vanhempi. Harjuniityn koulun nuorisotilat ovat myös esteelliset: koululla ei ole
automaattiovia, nuorisotiloihin ei pääse suoraan tilojen ovista. Koulutoimen johtaja
kutsutaan kokoukseen keskustelemaan asiasta.
Keskustellaan henkilökohtaisen avun työterveyshuollosta. Näistä tullut tiedusteluja
vammaisneuvostolle:
- työnantajamalli kattaa lakisääteisen työterveyshuollon, ei sairaanhoitoa
- ostopalvelun ja palvelusetelin osalta palveluntuottaja määrittää työnantajana
työterveyshuollon sisällön.
Vammaisneuvosto pyytää vammaispalveluilta tilastoa määrärahasidonnaisen
taloudellisen tuen määrärahojen riittävyydestä viiden vuoden ajalta.
Vammaisneuvoston sihteeri toimittaa Vammaisneuvostolle tiedot.
Vammaisneuvostosta Tanja Hakala on tavannut elokuussa kulttuuri- ja liikuntatoimen
edustajia. Tapaamisessa on keskusteltu tapahtumien ja tilojen esteettömyydestä sekä
tehty listausta toimenpiteitä ja kehittämistä vaativista kohdista. Keskustelun muistio
jaettiin kokouksessa vammaisneuvoston jäsenille.
10.

SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään 21.10.2019 klo 16. Kokouspaikkana Nokian kaupungin
virastotalo, kokoushuone 217, 2.krs. Harjukatu 21, 37100 Nokia
11.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.
Muistion kirjasi: sihteeri Salla-Mari Pekkola
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