PÖYTÄKIRJA | 14.6.2022
1(4)

Vammaisneuvoston kokous 14.6.2022
Aika:

Tiistai 14.6.2022 klo 15.00 - 17.05

Paikka:

Virastotalo, Harjukatu 21, kokoushuone 301

Läsnä:

Pia Tirronen, puheenjohtaja
Tanja Hakala, varapuheenjohtaja
Pertti Leppänen, jäsen
Sirkka Painilainen, jäsen
Kari Saarinen, jäsen
Kirsi Lempiäinen-Pellinen, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00

2. HYVINVOINTIALUEEN YHTENÄISTETTÄVÄT KULJETUSPALVELUOHJEET
Hyvinvointialueen kuljetuspalveluohjeista järjestettiin toukokuussa
vammaisneuvostoille kuulemistilaisuus.
Hyvinvointialueen yhtenäistettävistä kuljetuspalveluohjeista tulee elo-syyskuussa
kuntien vammaisneuvostoille kysely, jossa he saavat kommentoida ohjeita.

Hyvinvointialueelle esitettävä kuljetuspalveluiden omavastuuosuus on tässä vaiheessa
ja eri vaihtoehtojen esittämisestä on keskusteltu. Vammaisneuvosto tuo esille
näkemyksen, että omavastuiden ei tarvitse olla hyvinvointialueella yhdenmukaiset
johtuen alueellisista eroista.
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Keskustelussa nousi esille, että lähijunan tulisi olla ilmainen pyörätuolin käyttäjille.
Vammaisneuvosto laatii kaupunginjohtajalle kyselyn asiasta. Esteettömiä julkisia
joukkoliikennettä ei ole Nokialla riittävästi. Lisäksi aikatauluissa tulisi näkyä esteetön
joukkoliikenne kaikilta osin (esim lähijunien esteettömyys ei näy).

Vammaisneuvostossa laaditaan Tampereen joukkoliikenteelle kysymys
yhdenvertaisuudesta; Jääkiekko otteluihin joukkoliikenne on käyttäjille ilmaista, mutta
vaikeavammainen joutuu käyttämään taksia, kuka maksaa tällöin omavastuun?
3. HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUN TÄMÄNHETKINEN TILANNE
Hyvinvointialueen valmistelu vammaispalveluiden osalta on vaiheessa. Työryhmät ovat
työskennelleet aktiivisesti ja työskentely jatkuu lomien jälkeen. Vammaispalveluiden
organisoituminen on myös työn alla.
4. HYVINVOINTISUUNNITELMA, TERVEISET TAPAAMISESTA
Nokialla ollaan laatimassa Nokialle uudenlaista hyvinvointisuunnitelmaa ja kaupunki
järjesti vaikuttamistoimielimille yhteisen tilaisuuden siitä keskustelemiseksi ja
kommentoimiseksi 12.5.2022. Ohjelma toteuttaa kaupungin lakisääteisen
hyvinvointisuunnitelman tehtävää eli kuvaa hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita ja
toimenpiteitä seuraavan valtuustokauden aikana.

Vammaisneuvostosta tilaisuuteen osallistuivat Sirkka Painilainen ja Pertti Leppänen.
Tilaisuudessa he toivat esille, että kaikki asiat koskevat myös vammaisia.
Esitettiin, että hyvinvointikertomuksessa tulisi olla otsikkotasolla myös vammaiset;
nykytilan kartoitus ja mitä toimenpiteitä tulee tehdä vammaisten asioiden
korjaamiseksi.
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5. VAMMAISPALVELUOHJELMA 2022; KOOSTE 1-5/2022
Vammaispalveluohjelman toteuma päivitetty ja uusi versio viety kaupungin wwwsivuille (Vammaispalveluohjelma - Nokian kaupunki).
6. HARRASTUSTORI JA SOVELTAVA LIIKUNTA
Vammaisneuvosto haluaa muistuttaa järjestöjä siitä, että mikäli heillä on soveltaa
liikuntaa tarjolla, sitä kannattaa tuoda esille eri tahoille.
7. VAMMAISTEN VIIKKO JA ENSI VUODEN MESSUJEN IDEOINTI
Vammaisneuvoston tavoitteena on järjestää joulukuussa vammaisten viikko yhdessä
vapaa-aikapalveluiden kanssa. Vammaisneuvoston puheenjohtaja on yhteydessä
vapaa-aikapalveluihin asian tiimoilta. Vammaisten viikon suunnittelua jatketaan
syyskuun kokouksessa.

Ensi vuoden messuille suunnitellaan painatettuja esitteitä vammaisneuvostosta.
Vammaisneuvostolle myös oma esittelytila, jossa vammaisneuvoston jäseniä on
tavattavissa. Kaikki neuvoston jäsenet antavat oman panoksen messuilla ja vuorot
jaetaan jäsenten kesken. Messut Nokialla ovat kaksipäiväiset.
8. TILOJEN ESTEETTÖMYYS
Myllyhaan päiväkoti
Myllyhaan päiväkodin tulisi olla esteetön, mutta käytännössä esteettömyys ei ole pihaalueella toteutunut. Piha-alueella on rotvalleja, jotka eivät mahdollista esteetöntä
kulkua. Vammaisneuvoston puheenjohtaja laittaa viestiä Infrapalveluiden Jussi
Pesoselle rotvalleista.
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Fysioterapian tilat
Wc-tilojen merkinnät fysioterapian tiloissa on edelleen laittamatta. Lisäksi merkinnät
invapaikoista on edelleen laittamatta. Vammaisneuvoston puheenjohtaja on
yhteydessä asiasta tilapalveluihin.
Fimlab
Fimlabin ritiläluiska on huonokuntoinen ja kulkeminen luiskaa pitkin hankalaa. Lisäksi
piha-alueen kivetys on osin rikki ja huonokuntoinen, joka ei mahdollista esteetöntä
kulkua pyörätuolilla. Vammaisneuvosto on antanut asiasta palautetta, mutta korjausta
asiaan ei ole vielä tullut. Vammaisneuvoston puheenjohtaja on saanut asiasta
palautetta ja laittaa asiasta viestiä uudelleen. Rämä luiska. Palautetta annettu, mutta
korjausta asiaan ei ole tullut.

9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vammaisneuvosto tuo esille, että kilpailutuksessa tulee huomioida tilojen
esteettömyys. Joidenkin kilpailutettujen palveluntuottajien tiloihin ei ole esteetöntä
pääsyä. Asiasta laitetaan viestiä Tampereen kaupungin
yhdenvertaisuuskoordinaattorille.
4. SEURAAVA KOKOUS
Tiistaina 6.9.2022 klo 15.00 virastotalolla, kokoushuone 201.

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.

Muistion kirjasi Kirsi Lempiäinen-Pellinen, vammaisneuvoston sihteeri
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