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Vammaisneuvoston kokous 22.6.2021 
 

Aika:   22.6.2021 klo 15 

 

Paikka:  Virastotalo, Harjukatu 21, kokoushuone 201 

 

Läsnä:   Pia Tirronen, puheenjohtaja 

  Tanja Hakala, varapuheenjohtaja 

  Susanna Hannu, varajäsen 

   

Poissa:  Saara Rusko-Paldanius 

  Pertti Leppänen  

  Tuula Kallio-Bezemer 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.05.  

 

2. KIRJASTON AUDITOINTIKÄYNTI 

 

Vammaisneuvoston edustajat kävivät auditointikäynnillä Nokian pääkirjastossa 

10.6.2021. Vammaisneuvosto ei ole vielä saanut pöytäkirjaa käynniltä. 

Vammaisneuvoston esittämiä korjausehdotuksia oli osin jo tehty.    

 

3. MUUT ASIAT 

 

Keskustellaan vammaispalveluiden työnjaosta ja työntekijöiden loma-ajoista. 

Vammaispalvelutoimisto palvelee koko kesän ja työntekijät vuorottelevat lomia.  

 

Keskustellaan kuntavaalien yhteydessä järjestetystä Pieni ele- keräyksestä. 

Keräyksen tuotto ei ollut yhtä hyvä kuin aiemmissa vaaleissa. Vammaisneuvosto 

toteaa vaalijärjestelyistä, esteettömyys on huomioitu aiempaa paremmin. 

Vammaisneuvosto toivoo, että vaalivirkailijat puhuisivat suoraan äänestämään 

tulevalle vammaiselle, eivätkä avustajalle.   
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Keskustellaan Autoliiton invapysäköintisovelluksesta, jota käsiteltiin aiemmassa 

kokouksessa. Nokian kaupunki lähtee tähän mukaan ja maksaa vuosimaksun. 

Varapuheenjohtaja kuvaa sovellusta varten invapaikat ja tekee näistä sanalliset 

kuvaukset.  

 

Vammaisneuvostolle on tullut palautetta postin toiminnasta postilaatikoiden 

sijoittelun osalta. Postin ohjeistukset ovat ristiriitaiset, sillä liikuntavammaiset 

saavat pitää postilaatikon oman asunnon vieressä, mutta näkövammaisten 

postilaatikot voidaan ryhmitellä kauemmas. Posti on ohjeistanut, että 

näkövammaisen puoliso voi hakea postit kauempaa, liikuntavammaiselta ei 

kuitenkaan edellytetä, että toinen henkilö hakisi postin puolesta. Posti ei myöskään 

toimita paketteja esteettömiin noutopisteisiin, vaikka näin on pyydetty. 

Vammaisneuvosto tekee reklamaation Postille postilaatikoiden sijoittelusta ja 

pakettitoimituksista. 

 

Vammaisneuvostoon on tullut palautetta, että terveyspalveluiden 

takaisinsoittopalvelu ei ole toiminut saman päivän aikana. Nokian kaupunki on 

vaihtanut operaattoria ja ajanvaraukseen on saatu lisää työntekijöitä. Seurataan 

vaikuttavatko toimenpiteet takaisinsoittopalvelun toimivuuteen.    

  

Vanhusneuvoston puheenjohtaja on ollut yhteydessä vammaisneuvoston 

puheenjohtajaan ja toivonut yhteistyötä. Seuraava vammaisneuvosto sopii 

yhteistyötapaamisen vanhusneuvoston kanssa. 

 

Keskustellaan vammaisneuvoston kokouksiin kutsuttavista vieraista neuvoston 

seuraavalla toimikaudella. Syksyn aikana kutsuttavia olisivat:  

- kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja  

- kiinteistöpuolen edustaja 

- vammaistyön johtaja (mm. Nepsy-asiat ja omaishoidontuki)  

 

Puheenjohtaja lähettää vammaisjärjestöille viestin halukkuudesta toimia 

vammaisneuvostossa seuraavalla toimikaudella. Vammaisneuvoston kokoonpano 

selviää alkusyksystä.  
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4. SEURAAVA KOKOUS 

 

Seuraava kokous sovitaan pidettäväksi 31.8.2021 klo 15 virastotalolla 

kokoushuoneessa 201.  

 

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15. 

 

Muistion kirjasi vammaisneuvoston sihteeri Salla-Mari Pekkola  


