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Vammaisneuvoston kokous 24.11.2020
Aika:

Tiistai 24.11.2020 klo 15

Paikka:

Teams- palaveri etäyhteydellä

Läsnä:

Pia Tirronen, puheenjohtaja
Tanja Hakala, varapuheenjohtaja
Heidi Rekola, jäsen
Susanna Hannu, varajäsen
Saara Rusko-Paldanius, varajäsen
Asta Engström, vapaa-aikajohtaja
Hanna Murotie, liikuntapalvelupäällikkö
Pia Keltti, kulttuurikoordinaattori

Poissa:

Tuula Kallio-Bezemer

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15. Todetaan Nokian vammaisneuvoston
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. VIERAANA VAPAA-AIKAJOHTAJA ASTA ENGSTRÖM,
LIIKUNTAPALVELUPÄÄLLIKKÖ HANNA MUROTIE JA
KULTTUURIKOORDINAATTORI PIA KELTTI
Engström esittelee miten vapaa-aikapalvelut toimivat osana sivistyspalveluja. Vapaaaikapalvelut jakautuvat tulosyksiköihin seuraavasti: kirjastopalvelut, liikuntapalvelut,
nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut.
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Vammaisneuvosto on esittänyt aiemmin syksyllä uudelle vapaa-aikajohtajalle
kysymyksiä sähköpostitse. Vastauksia käsiteltiin edellisessä kokouksessa.
Keskustellaan kirjastotalo Virran esteettömyydestä. Tänä vuonna on järjestetty kaksi
auditointikäyntiä tammi- helmikuussa. Vapaa-aikapalveluista ollut mukana edellinen
vapaa-aikajohtaja ja kulttuurikoordinaattori. Syksyn kiinteistöpalavereissa on käyty läpi
puutteita.
Engström toteaa, että on harmillista, ettei tilapalvelut ole ollut mukana
auditointikäynneillä. Nyt tämän vuoden puolella voitaisiin järjestää vielä
tilapalveluiden kanssa uusi auditointikäynti. Vammaisneuvoston mielestä tämä on
hyvä ajatus.
Engström kertoo, että jatkossa kun käydään läpi esteettömyyttä, tulee arvioida, kuinka
laajasta haitasta on kyse. Tiloja pyritään korjaamaan niiltä osin, kun on merkittävää
haittaa.
Engström kertoo, että kirjastotalon takuuaika on kaksi vuotta ja tänä aikana ei tehdä
suuria muutoksia. Joitakin parannuksia ja muutoksia on tulossa, mutta selkeästi
rakenteisiin meneviä muutoksia ei voida tehdä takuuaikana.
Vammaisneuvosto on esittänyt opasteiden värien muuttamista. Opasteiden osalta
todettu, että niiden värien muuttaminen ei onnistu helposti jälkikäteen. Nyt värien
kontrasti ei ole riittävä. Keskustellaan haitan merkittävyydestä. Vammaisneuvosto
toteaa haitan merkittäväksi, jos opastetauluja ei näe.
Keskustellaan kuulo-opastuksesta tiloihin. Vammaisneuvosto on esittänyt malliksi
Vapriikkia.
Keskustellaan myös kirjaston lavan esteellisyydestä ja lavalle pääsyn
mahdollistamisesta. Keskustellaan kirjaston kynnysten madaltamisesta. Keskustellaan
myös naulakoista, käsijohteista, portaikosta, optisista merkinnöistä sekä lasikaiteista.
Kirjastotalon käytettävyydestä ja esteettömyydestä keskustellaan seuraavalla
auditointikäynnillä tilapalveluiden kanssa.
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Vammaisneuvosto toteaa, että tilaongelmat koskevat koko kaupunkia.
Vammaisneuvostolta kysytään lausuntoja, mutta ne annetaan piirustuksista, jolloin
yksityiskohtaisemmin ei voi ottaa kantaa. Vammaisneuvosto toivoo tiiviimpää
yhteistyötä tilapalveluiden kanssa rakennusten suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa.
Engström toteaa, että osa edellisillä auditointikäynneillä ehdotetuista korjauksista on
tehty, osaa harkitaan ja osa arvioidaan vasta takuuajan umpeutumisen jälkeen.
Seuraava auditointikäynti toteutetaan yhdessä tilapalveluiden edustajan kanssa.
Sovittiin, että auditointikäynti toteutetaan laajasti esteettömyyden näkökulmasta
(fyysinen ja optinen), ei erillisinä käynteinä. Vammaisneuvosto voi esittää auditoinnille
sopivia aikoja vapaa-aikajohtajalle.
Keskustellaan yhdistysten kokoontumistiloista. Kulttuurikoordinaattori Pia Keltti
haluaa kuulla vammaisneuvoston toiveita ja ehdotuksia. Keltti kertoo, että kaupungilla
on useita vuokrattavia tiloja, mutta varsinaista yhdistystilaa ei ole. Käytettävissä oleviin
tiloihin liittyen voi olla yhteydessä Pia Kelttiin.
Keskustellaan tapahtumien esteettömyydestä. Tapahtumien osalta on linjattu, että
esteistä on pyritty kertomaan etukäteen. Keltti kysyy miltä kaupungin tuottamat
tapahtumat ovat näyttäneet vammaisneuvoston mielestä?
Vammaisneuvostosta on ollut edustus yhteistyöpalaverissa, jonka jälkeen tapahtumien
järjestäminen on parantunut. Tämän toivotaan jatkuvan koronasta johtuneen katkon
jälkeen. Tapahtumissa tulisi huomioida minimiesteettömyyden toteutuminen.
Vammaisneuvosto on kutsuttu Pirkan opiston kehittämisseminaariin. Tässä yhteydessä
voidaan keskustella Pirkan opiston kurssien esteettömyydestä. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja osallistuvat kehittämisseminaariin.
Liikuntapalvelupäällikkö ja hyvinvointikoordinaattori Hanna Murotie kertoo
liikuntapalveluista osana vapaa-aikapalveluita. Vapaa-aikapalveluihin kuuluu tilojen
käytön hallinta ja käytön organisointi. Vapaa-aikapalvelut vastaavat myös
liikuntaohjauksesta sekä liikuntapalveluiden järjestämisestä, liikunnan toimintaavustuksista sekä yhteistyöstä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Asiakkaina ovat
kaikenikäiset kuntalaiset.
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Murotie kertoo, että ulkoliikuntapaikat kuuluvat puolestaan infralle. Esimerkiksi
esteetöntä uimarantaa koskevat kysymykset tulisi ohjata infrapalveluille.
Keskustellaan vammaisten henkilöiden kuntosalin käytön mahdollisuudesta ja
hinnoittelusta verrattuna vammattomien henkilöiden liikkumismahdollisuuksiin.
Kuntosalihinnoittelut tulisi saada kohdalleen. Tavoitteena on saada uudet esteettömät
tilat kaupungille.
Keskustellaan siitä, että liikuntapaikkojen uudisrakentamisessa pitää ottaa
esteettömyysasiat paremmin huomioon esimerkiksi koulujen liikuntasalien ja
mahdollisen uuden uimahallin rakentamisessa. Liikuntapaikkojen osalta on paljon
rakennuskantaa ja esimerkiksi uimahalli on rakennuksena esteellinen, vaikka joitakin
korjauksia on tehty. Uudesta uimahallista odotetaan valtuuston päätöstä.
Liikuntaryhmiin osallistuu paljon liikuntarajoitteisia henkilöitä. Murotie kertoo, että
ryhmiin on pystytty integroimaan liikuntarajoitteisia. Liikuntapalveluissa on hyvä
neuvontapalvelu, jota kautta voisi löytyä sopiva liikuntamuoto jokaiselle. Neuvonnasta
voidaan selvittää tarpeet sekä mahdolliset esteet yksilöllisesti.
Vammaisneuvosto toteaa, että työikäiset vammaiset eivät voi käytännössä osallistua
esimerkiksi ikäihmisten ryhmiin. Opiskeleville ja töissä oleville vammaisille ei ole
ryhmiä sellaisina aikoina, että osallistuminen mahdollistuisi. Vammaisneuvosto toteaa,
että vanhuksille ja ikäihmisille suunnatut ryhmät eivät ole integraation näkökulmasta
oikein ja ehdottaa, että ryhmät jaetaan niin, että ryhmän toiminta ilmoitetaan tason
mukaan, ei ikäryhmän mukaan. Murotie toteaa, että ryhmien kehittämistä jatketaan.
Keskustellaan siitä, että tiistai-iltapäivän toiminnassa on useita erityisryhmiä.
Vammaisneuvosto on esittänyt fysioterapian salin käyttöä laajemmin vammaisten
käyttöön. Murotie kertoo, että perusturva ei anna tilaa laajamittaiseen käyttöön.
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3. VAMMAISNEUVOSTOLLE TULLEET KYSELYT
Välitetään vammaisneuvoston jäsenille tulleet kyselyt, jotta halukkaat
vammaisneuvoston jäsenet voivat niihin vastata.
4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
-

Vammaisneuvosto toteaa, että infra- ja tilapalveluihin tulee olla jatkossa
aktiivisesti itse yhteydessä esteettömyyden edistämiseksi. Vammaisneuvoston
puheenjohtaja on yhteydessä tilapalvelujohtajaan ja infran puolelle.
Tilapalvelujohtaja ja liikuntapaikkapäällikkö kutsutaan seuraavaan kokoukseen.

-

Susanna Hannu laatii liikennevaloesityksen puheenjohtajalle kommentoitavaksi.

-

Varapuheenjohtaja käy kokeilemassa Penttilän puistossa liikkumista
apuvälineillä.

-

Vammaisneuvosto on ollut yhteydessä Pirkanmaan pandemiaohjausryhmään ja
välittänyt huolen taksien yhdistelystä. Ohjausryhmän sihteeri on välittänyt
tämän pandemiaohjausryhmälle. Tästä lähetetään tiedustelu myös Tampereen
vammaisneuvostolle.

5. SEURAAVA KOKOUS
Vammaisneuvoston seuraavaan kokoukseen kutsutaan tilapalvelujohtaja Jari Lehtonen
ja liikuntapaikkapäällikkö Mika Lehtinen. Kokousajaksi esitetään tammikuun toista
viikkoa 12.1./13.1./14.1.2021 klo 15. Kokous järjestetään koronatilanteen jatkuessa
etäkokouksena Teamsilla.
6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.
Muistion kirjasi vammaisneuvoston sihteeri Salla-Mari Pekkola
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