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Vammaisneuvoston kokous 1.9.2020
Aika:

Tiistai 1.9.2020 klo 15

Paikka:

Teams- palaveri etäyhteydellä

Läsnä:

Pia Tirronen, jäsen
Tanja Hakala, jäsen
Erja Rajakoski, jäsen
Tuula Kallio-Bezemer, jäsen
Heidi Rekola, jäsen
Susanna Hannu, varajäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15. Todetaan Nokian vammaisneuvoston
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. KORONATILANNEKATSAUS VAMMAISPALVELUIDEN NÄKÖKULMASTA
Vammaisneuvosto on esittänyt vammaispalveluille kysymyksiä koronatilanteeseen
liittyen. Vammaisneuvoston sihteeri on välittänyt kysymykset eteenpäin vammaistyön
johtajalle. Hän antaa vastaukset seuraavaan kokoukseen mennessä.

3. VAMMAISTEN/LIIKUNTARAJOITTEISTEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN
NOKIALLA JA VAMMAISNEUVOSTON KANNANOTOT
Keskustellaan vammaisneuvoston roolista esitysten ja aloitteiden tekijänä.
Vammaisneuvoston käsityksen mukaan liikuntarajoitteisille ja vammaisille ei ole
Nokialla mitään ohjattua toimintaa. Aiemmin on ollut esimerkiksi kuntopiiri ja
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kuntosalitoimintaa työikäisille vammaisille henkilöille. Vammaisneuvostolle on tullut
kyselyitä miksi järjestettyä toimintaa ei enää ole.
Erityisryhmien uinti- ja kuntosalivuoro uimahallilla on ollut aiemmin tiistaisin.
Ryhmästä tiedotus on ollut vähäistä, eikä tästä löydy tietoa nettisivuilta. Tämä ollut
kuitenkin keskellä päivää, jonka vuoksi päivätöissä käyvät eivät pääse osallistumaan.
Vammaisneuvosto esittää, että erityisryhmille tiedotettaisiin vaihtoehdoista erikseen.
Vammaisneuvosto esittää myös, että Nokian kaupungille perustettaisiin
liikuntarajoitteisille ja pyörätuolikäyttäjille soveltuvat jumpparyhmät.
Toteuttamispaikaksi esitetään terveyskeskuksen liikuntatiloja.
Keskustellaan siitä, että Nokian kaupungilla ei ole esteetöntä kuntosalia. Yksityinen
esteetön kuntosali on kalliimpi kuin kaupungin oma kuntosali. Vammaisneuvosto
toteaa, että kaupungin tulisi mahdollistaa kuntalaisille myös esteetön kuntosali.
Vammaisneuvoston puheenjohtaja laatii esityksen uudelle vapaa-aikajohtajalle.
Keskustellaan ulkoliikuntapaikoista. Esimerkiksi keskusurheilukentän portit ovat
suljettuina, eikä sinne ole päässyt.
4. TOIMINTAMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ KOULUTUKSIIN
Vammaisneuvosto kannustaa jäseniään osallistumaan koulutuksiin, sillä
vammaisneuvostolla on edelleen käytettävissä määrärahoja, joista koulutukset
voidaan maksaa.
5. HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUKSEN LAAJENEMISEN TILANNE
Varapuheenjohtaja on osallistunut henkilökohtaisen avun keskuksen laajenemisesta
vammaisneuvostoille järjestettyyn tiedotustilaisuuteen ja toimittanut materiaalit
vammaisneuvoston jäsenille.
Varapuheenjohtajan mukaan sääntökirjaluonnoksessa on paljon puutteita ja on
epäselvää esimerkiksi vähimmäistuntien, valvonnan ja vastuiden osalta.
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Vammaisneuvostolta on pyydetty lausuntoa asiasta ja tämän annetaan syyskuussa.
Asiasta jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa.
Keskustellaan avustajien vaihtuvuudesta. Avustajien koulutukseen ja perehdytykseen
toivotaan parannusta. Keskustellaan siitä, että ostopalvelussa ja palvelusetelissä
palvelun luonteeseen vaikuttaa myös se onko kyseessä tilapäinen avustaminen vai
pitkäaikainen avustaminen. Avustajan voi usean palveluntuottajan kohdalla haastatella
ja valita itse. Tällöin palvelu on työnantajamallia vastaavaa, mutta asiakkaalla ei ole
työnantajan velvoitteita.
6. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vammaisneuvosto on antanut kommentit Emäkosken koulun piirrustuksiin. Terveys- ja
hyvinvointikeskuksen piirrustuksia ei ole lähetetty vammaisneuvostolle
kommentoitavaksi.
Puheenjohtaja laittaa uudelle vapaa-aikajohtajalle pyynnön vammaisneuvoston
alkuvuoden katselmuksessa esitettyjen korjausten tekemisestä.
Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat osallistuneet
Lapsiystävällinen Nokia tapaamiseen 31.8.2020.
Keskustellaan liikennevalojen ääniohjauksesta. Ääniohjauksen tarkoituksena on taata
turvallinen tien ylitys ja auttaa paikallistamaan liikkumista. Nokian liikennevalojen
toimintaa koordinoidaan Tampereelta. Nokia valojen ääniohjaus toimii osin.
Hempankaaren risteyksessä on erilaisilla ääniohjauksilla toimivia tolppia, kun tolppia
on vaihdettu eri aikoina. Kaikki tolpat tulisi vaihtaa samalla kertaa. Vammaisneuvosto
voi tehdä tästä lausunnon Tampereen kaupungille.
Keskustellaan Nokian kaupungin kiinteistöjen esteettömyydestä. Uimahallin
invapukuhuoneiden ovista puuttuu edelleen vetonupit/ -kahvat. Terveyskeskuksen
fysioterapian pukuhuoneen ovissa ei ole kahvoja. Pukuhuoneet ovat myös liian pienet
apuvälineillä liikkuville.
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7. SEURAAVA KOKOUS
Vammaisneuvoston seuraava kokous on 27.10.2020 klo 15. Kokous järjestetään
etäkokouksena Teamsilla tai koronatilanteen salliessa virastotalolla.
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.
Muistion kirjasi vammaisneuvoston sihteeri Salla-Mari Pekkola
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