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Vammaisneuvoston kokous 13.1.2022 

 

Aika:   Torstai 13.1.2022 klo 16.00 

Paikka:  Sähköinen kokous 

Läsnä:  Pia Tirronen, puheenjohtaja 

  Tanja Hakala, varapuheenjohtaja 

  Pertti Leppänen, jäsen 

Kari Saarinen, jäsen 

Eleanora Mäkinen, jäsen 

Jussi Pesonen, Infrapalveluiden johtaja klo 16.00-16.30 

Kirsi Lempiäinen-Pellinen, sihteeri 

Poissa:  Sirkka Painilainen, jäsen 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. Todetaan vammaisneuvoston kokouksen 

laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

2. INFRAPALVELUIDEN JOHTAJA JUSSI PESONEN: AJANKOHTAISIA ASIOITA 

Jussi Pesosen keskeisiä tehtäviä infrapalveluisssa ovat tulosalueen 

toimintaedellytysten luominen sekä varmistaminen. Infrapalvelut vastaa mm. väylien 

kunnossapidosta, puistojen rakentamisesta ja kunnossapidosta, liikuntapaikkojen 

rakentamisesta ja kunnossapidosta, infran suunnittelutoiminnasta sekä 

infrahankkeiden rakentamisesta. 

Vammaisneuvostoa askarruttaa katujen ja teiden kunnossapito talvella. Jussi Pesonen 

kertoo, että kelit ja hoitoluokitus määrittävät väylien talvikunnossapidon reaktioajat 
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sekä toiminnalliset tavoitteet. Kalustohaasteita on tämä talvena ollut mutta korvaavia 

toimenpiteitä on määritelty ja tehty. Nokialla on yksi tiekarhu käytössä. 

Jalkakäytävien ja suojateiden saaminen apuvälineillä käytettävään kuntoon talviaikaan 

on talvikaudella haastavaa, mutta kunnossapidon yksikkö sekä talvihoidon urakoitsijat 

pitävät väylät lain velvoittamassa kunnossa, laki velvoittaa tietyllä reaktioajalla 

pitämään kadut ja suojatiet auki. Pesonen kertoo, että keskustan jalkakäytävät 

hoidetaan korkealla hoitoluokalla. Jos siinä havaitaan puutteita, kannattaa antaa 

palautetta. 

Esteettömien kulkureittien lisääminen Nokian keskustassa huomioidaan uusien väylien 

suunnittelussa sekä rakentamisessa.  

Alueurakat ollaan kilpailuttamassa yhdessä tilapalveluiden kanssa. Tarjouspyynnössä 

on sanktioitu virheellistä toimintaa ja tehty tiukemmat vaatimukset mm. päästörajojen 

sekä reaktioajan suhteen. Uuden sopimuksen mukaan pystytään 

toivottavasti paremmin puuttumaan epäkohtiin sekä takaamaan jatkuvasti kehittyvää 

palvelua.  

Vammaisneuvosto välittänyt infrapalveluille Powerpointin muutama vuosi sitten 

vammaisten talvikunnossa pidon haasteista, sen jälkeen kunnossapito parantunut. 

Vammaisneuvosto välittää kiitokset infrapalveluille teiden kunnossapidosta tänä 

talvena. 

 

3. VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 

Hallintojohtaja Hanna Vuojelan esittämät muutokset vammaisneuvoston 

toimintasääntöön hyväksyttiin, toimintasäännön päivitys menee kaupunginhallituksen 

päätettäväksi. 
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4. PIRKANMAAN ALUEEN VAMMAISNEUVOSTOJEN TEAMS-TAPAAMINEN 

Hyvinvointipalveluissa tapahtuu vuosina 2022-2023 paljon muutoksia, jotka 

koskettavat myös vammaispalveluja. Vesilahden vammaisneuvosto on kutsunut 

kehyskuntien vammaisneuvostot ja vammaispalvelupäälliköt yhteiseen TEAMS-

kokoukseen 1.2.2022 klo 17-19 kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan tulevista 

muutoksista. Keskustelua alustaa eduskunnan vammaisasian yhteistyöryhmä 

VAMYT:in puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja Pirkanmaan 

tulevan hyvinvointialueen muutosjohtaja Jaakko Herrala. 

5. VAMMAISJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖKOKOUKSEN SUUNNITTELU 

Siirretään tilaisuus myöhäisempään ajankohtaan keväälle, kun koronatilanne 

helpottuu. 

 
6. VAMMAISPALVELUOHJELMA 2022 PÄIVITTÄMINEN 

 
Vammaisneuvoston jäsenet lähettävät 28.1.2022 mennessä kommentit vammaistyön 

johtajalle, joiden perusteella asiaa käsitellään seuraavassa vammaisneuvoston  

kokouksessa. 

 

7. AGCO LINNAVUOREN RAKENNUSLUPAHAKEMUS 
 

Johtava rakennustarkastaja on pyytänyt vammaisneuvoston lausuntoa  

AGCO Linnavuoreen suunnitteilla olevan teollisuushallin laajennuksesta 

toimisto/koulutussiivellä. 

 

Vammaisneuvosto antaa lausunnon Agco Linnavuoren rakennuslupahakemukseen. 

 

 
 

 



  

4 

 

PÖYTÄKIRJA | 13.1.2022 

 4(4) 

 

 

8. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Eleanora Mäkinen tuo esille, että tiedotetta erityisryhmien uimahallikorteista ei vielä 

ole, vaan ainoastaan hinnaston lisäliite. Sovittiin, että Eleanora Mäkinen on yhteydessä 

uimahallipalveluiden esimieheen asian tiimoilta. Pia Tirronen ja Tanja Hakala 

kartoittavat ympäristökuntien erityisuimakorttien kriteereitä. 

 
Yhdenvertaisuussuunnitelmaluonnoksen esittely seuraavassa vammaisneuvoston 

kokouksessa. 

 

9. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava vammaisneuvoston kokous pidetään 16.2.2022 klo 15.00 koronatilanteesta 

riippuen joko virastotalon kokoushuoneessa 301 tai sähköisenä kokouksena.  

 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35. 

 

 

Muistion kirjasi Kirsi Lempiäinen-Pellinen, vammaisneuvoston sihteeri 

 


