PÖYTÄKIRJA | 16.2.2022
1(5)

Vammaisneuvoston kokous 16.2.2022
Aika:

Keskiviikko 16.2.2022 klo 15.00 - 16.55

Paikka:

Sähköinen kokous

Läsnä:

Pia Tirronen, puheenjohtaja
Tanja Hakala, varapuheenjohtaja
Pertti Leppänen, jäsen
Sirkka Painilainen, jäsen
Kari Saarinen, jäsen
Eleanora Mäkinen, jäsen
Kirsi Lempiäinen-Pellinen, sihteeri
Riikka Piitulainen, hyvinvointikoordinaattori klo 15.00-15.30

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00. Todetaan vammaisneuvoston kokouksen
laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA: HYVINVOINTIKOORDINAATTORI RIIKKA
PIITULAINEN
Hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen esitteli Nokian yhdenvertaisuus
suunnitelman luonnoksen. Esityksessään Riikka Piitulainen toteaa, että kunnalla on
vastuu sukupuolten tasa-arvosta ja kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuuden
toteutumisesta kunnan toiminnassa. Laissa on määrätty kunnan tehtäväksi luoda
suunnitelma, jonka avulla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimia viedään
systemaattisesti eteenpäin.
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Tavoitteena on edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kunnan
työssä ja päätöksenteossa sekä ehkäistä syrjintää ja häirintää.

Suunnitelmassa kuvataan miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tällä hetkellä toteutuvat
Nokialla. Lisäksi siinä määritellään ylätason toimenpiteet, joiden kautta nokialaisten
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään tulevina vuosina.
Suunnitelmaa täydennetään lasten ja nuorten parlamentin, vanhusneuvoston ja
vammaisneuvoston näkemyksillä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta tällä
hetkellä sekä pohditaan mahdollisia toimenpiteitä niiden pohjalta. Lisäksi haastatellaan
muutamaa monikulttuuritaustaista henkilöä maahanmuuttajapalveluiden kautta.

Yhdenvertaisuussuunnitelmaluonnoksen pohjalta käytiin keskustelua.
Vammaisneuvostossa nostettiin esille seuraavia asioita: Positiivisen erityiskohtelun
todettiin olevan oleellinen ja merkittävä käsite, jota ei ole vielä saavutettu.
Lakisääteiset palvelut eivät tavoita kuntalaisia, ellei itse osaa esittää kysymyksiä.
Todettiin, että sosiaaliohjausta ei ole riittävästi. Esimerkiksi terveyspalveluissa tulisi
olla sosiaaliohjaaja, joka kertoo palvelusta, joihin henkilö on oikeutettu.
Esteettömyyttä ei ole saavutettu, esim. useat liikuntapalvelut ovat edelleen esteellisiä.
Kaupungin toimesta esteettömyyttä ei varmisteta riittävästi esim. uudisrakennusten
yhteydessä.

Koulutoimessa ei järjestäjä erityislapsille riittävässä määrin ja riittävän nopeasti
avustajia.

Vammaisneuvosto tuo esille seuraavat tavoitteet yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelmaan:
1. Asenteiden tulisi olla vammaismyönteisiä
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2. Kaikessa päätöksenteossa tulisi tehdä vammaisvaikutusten arviointi
3. Kaikkien palveluiden tulisi olla esteettömiä ja saavutettavia
3.

VAMMAISPALVELUOHJELMAN PÄIVITYS

Vammaispalveluohjelman päivityksestä vuodelle 2022 käytiin keskustelua ja esille
nostettiin seuraavia asioita: Vammaispalveluohjelmassa tulee nostaa esille
vammaisvaikutusten arviointi ja positiivinen erityiskohtelu.
Käytiin läpi vammaispalveluohjelman päivitys ja päivitys tehdään vammaisneuvoston
jäsenten kommenttien sekä hyvinvointityöryhmän kommenttien pohjalta.
Vammaispalveluohjelma 2022 viedään maaliskuun perusturvalautakunnan
kokoukseen.
4. ÄÄNESTYSPAIKKOJEN ESTEELLISYYS

Vammaisneuvoston puheenjohtaja on ollut yhteydessä keskusvaalilautakuntaan ja
keskustellut äänestyspaikkojen esteellisyydestä, mm. Kankaantaan koulun
äänestyspaikka ei ole esteetön. On sovittu kaupungin lakimiehen kanssa, että Nokian
kaupungin äänestyspaikat käydään läpi yhdessä vammaisneuvoston kanssa ennen
seuraavia eduskuntavaaleja.
5. VAMMAISTEN KOULULAISTEN KOHTELU

Keskusteltu Tukiliiton artikkelista ”Äiti, onko vielä monta päivää, kun pääsen vanhaan
kouluun”.
Keskusteltu myös kehitysvammaisten lasten iltapäivähoidon toetutumisesta.
Kutsutaan sivistysjohtaja seuraavaan kokoukseen keskustelemaan erityislasten kouluja iltapäivähoidon tilanteesta.
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6. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vammaisneuvoston toimesta on käyty keskustelua erityisuimahallikortista Nokialla ja
kartoittanut seutukuntien erityisuimahallikorttien tilannetta. Orivedellä on
erityisuimahallikortti käytössä ja Vesilahdella erityisliikuntakortti.
Vammaisneuvoston toimesta on tiedustellut uimahallipalveluesimieheltä seuraavia
asioita erityisuimakorttiin liittyen:
- Yksityisyys ja tietojen käsittely
- Kassahenkilökunnan koulutus yllä olevaan aiheeseen liittyen
- Lääkärin selvitykseen perustuvan erityisuimakortin hankkiminen ja sen ohjeistus
- Erityisuimakortin hankkimiseen liittyvät ohjeet ja sen esittely uimahallin sivuilla
- Kaupungin tiedote erityisuimakortin käyttöönotosta. Asiaa käsitellään vastausten
perusteella seuraavassa kokouksessa.

Keskusteltu vapaa-ajan jaoston avustusten myöntämisestä erityisryhmille.

Vammaisneuvosto selvittää esteettömän liikuntatarjonnan vammaisille ja
erityisryhmille. Lista esteettömästä liikuntatarjonnasta viedään kaupungin wwwsivuille.

Vammaisneuvoston jäsen on saanut palautetta vammaispalveluiden
omatyöntekijöiden toimimattomuudesta ja sähköpostien vastaamisen hitaudesta.
Vammaistyön johtaja toteaa, että KantaEffican siirroista johtuen vammaispalveluiden
työt ovat ruuhkautuneet. Palautteesta keskustellaan vammaispalvelutoimiston
työryhmässä.

Apuvälinekeskuksen huoltopalveluun voi ottaa yhteyttä myös viikonloppuisin.
Kyseessä on kokeilujakso ajalla 12.3.-19.6.2022, jonka jälkeen päätetään
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viikonloppupalvelun jatkosta. Puhelinpalvelu on avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin klo
9-16. Puhelimitse voidaan antaa käytönohjausta ja aikatauluttaa kiireellistä huoltoa
vaativat korjaukset alkuviikkoon. Vammaisneuvosto toteaa, että viikonloppuihin
tarvitaan päivystystä, joka vastaa akuutteihin huolto- ja korjaustarpeisiin.

Apuvälinekeskuksen vasteaika siitä, kun kunnassa on tehty tilaus apuvälineestä, on
kaksi viikkoa. Akuutteihin tilauksiin reagoidaan nopeammin.
7. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava vammaisneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 16.3. klo 15.00
virastotalon kokoushuoneessa 301.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55

Muistion kirjasi Kirsi Lempiäinen-Pellinen, vammaisneuvoston sihteeri
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