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Vammaisneuvoston kokous 6.9.2022 

 

Aika:   Tiistai 6.9.2022 klo 15.00 – 17.30 

Paikka:  Virastotalo, Harjukatu 21, kokoushuone 201 

Läsnä:  Tanja Hakala, kokouksen puheenjohtaja    

Pia Tirronen, Teams-yhteydellä kokouksessa 

  Pertti Leppänen, jäsen 

  Eleanora Mäkinen, jäsen 

  Sirkka Painilainen, jäsen 

Kari Saarinen, jäsen 

Raija Hietala 

Kirsi Lempiäinen-Pellinen, sihteeri 

Jussi Pesonen, Infrapalveluiden johtaja (Teamsin välityksellä) klo 15.00-

16.00 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00. 

 

2. NOKIAN INFRAN ESTEETTÖMYYS  

 

Asiasta keskustelemassa Jussi Pesonen, infrapalveluiden johtaja. Vammaisneuvosto on 

saanut palautetta kulkuväylien esteettömyydestä. Keskustassa on suojateitä ja 

invapaikkoja, joista on hankala päästä pyörätuolilla kevyen liikenteen väylälle. Lisäksi 

Terveystalon kohdalla maata on muovattu niin, ettei suojatielle pääse. 

 

Korkeemäenkadun ja Kauppakadun kulmassa on invapaikkoja, joiden merkintää ei 

ylhäältä päin ajettuna näe. Tähän toivotaan korjausta.  
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Pinsiöntiellä on Rautamolle päin mentäessä liian suuri kallistus kävelytiellä. 

 

Suunnitteluvaiheessa tulisi ottaa paremmin huomioon esteetön liikkuminen 

pyörätuolilla. Lisäksi remontintekijöillä tulee olla velvoite tehdä suunnitelma, kuinka 

liikkuminen myös apuvälineiden kanssa onnistuu. Mm. Rounionkadun korjaustöissä 

pyörätuolilla liikkuvia ei ole huomioitu. Pyörätuolilla liikkuminen ja suunnittelu tulisi 

tehdä etukäteen.  

 

Keskustelussa nostettiin esille kysymys, voisiko invapaikat merkitä paremmin esim. 

maalaamalla ne siniseksi.  

 

Jussi Pesonen kertoo, että infrapalveluilla on tarkoitus tehdä kartoitus 

painopistealueista, joiden korjaukseen tulisi ensisijaisesti keskittyä. Kartoitus viedään 

poliittiseen päätöksentekoon päätettäväksi (määrärahojen kohdentaminen). 

Vammaisneuvosto nostaa esille, olisiko Nokian mahdollista saada esteettömyyden 

kehittämiseen rahaa EU:lta.  

 

Lisäksi vammaisneuvosto tuo esille, ettei Nokialla ole esteetöntä satamapaikkaa. 

Tällainen tulisi saada Nokialle. Vammaisneuvosto päättää laatia asiasta 

kuntalaisaloitteen. 

 

Esteetön uimaranta Vihnusjärvelle on tulossa.  

 

3. ERITYISET MESSUT NOKIALLA 15.9, OHJELMA JA TOTEUTUSSUUNNITTELU 

 

Käytiin läpi Sofiakylän erityisten messujen aikataulua ja toteutusta. Sovittiin 

työnjaosta. 

 

4. PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUEEN KESKUSTELUTILAISUUS 21.9 

 

Halukkaat ilmoittautuvat keskustelutilaisuuteen, joka järjestetään Teamsilla.  

 

5. TAKSIEN SAATAVUUS NOKIALLA 
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Kolme taksiautoilijaa on lopettanut Nokialla kesän aikana. Vammaispalveluille on tullut 

taksien heikosta saatavuudesta yksittäisiä palautteita. Taksien huono saatavuus on 

ongelma koko Pirkanmaan alueella. 

 

Erityisesti ilta- ja yöaikaan taksien tsaatavuus on erittäin huonoa edelleen. 

 

6. HARJUNIITYN ULKOURHEILUALUEEN ESTEETTÖMYYS 

 

Harjuniityn ulkourheilualueelle pyörätuolilla ei pääse parkkipaikkaa pidemmälle, koska 

alue on aidattu. Aidan välissä oleva aukko on kapea, eikä siitä pääse kulkemaan 

pyörätuolilla. Näin ollen pyörätuolilla liikkuva ei pääse käyttämään laitteita. Myöskään  

lasten harrastuksia ei pääse pyörätuolilla seuraamaan. Urheilualueella ei huomioitu 

myöskään näkövammaisia. 

Liikuntatoimen mukaan määrärahat eivät olleet riittävät huomioimaan pyörätuolilla 

käyttävien pääsyä alueelle. 

 

Vammaisneuvosto valtuuttaa vammaisneuvoston puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan tekemään kirjelmän kaupunginhallitukselle ja tiedustelemaan 

mikä on kaupungin linja urheilualueen esteettömyyden suhteen nyt ja tulevaisuudessa.   

 

7. MUUT ASIAT 

VANE järjestää kansallisen Vammaisneuvostopäivän 2.11.2022. Vammaisneuvostosta 

voi osallistua Helsingissä 1-2 edustajaa, osallistumismahdollisuus on myös Teamsilla.  

Pirha pyytää kuntia nimeämään jäsenet vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon. 

Nokialta nimetään kaksi henkilöä molempiin neuvostoihin kaupungin 

vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston jäsenistä. Kaupunginhallituksen on tarkoitus 

tehdä nimeämispäätökset 26.9. Tiedot pyydetään to 22.9. klo 10 mennessä. 

 

Kun Nokia on päättänyt panostaa lähijunaan ratikan sijaan tulisi hinnoittelun mukailla 

ratikan hinnoittelua. 

Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja laativat kaupunginjohtajalle 

kyselyn asiasta. Lisäksi he laativat Tampereen joukkoliikenteelle kysymyksen 
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yhdenvertaisuudesta; Jääkiekko otteluihin joukkoliikenne on käyttäjille ilmaista, mutta 

vaikeavammainen joutuu käyttämään taksia, kuka maksaa tällöin omavastuun? 

 

Allasterapiassa on tullut vaaratilanteita, kun laudalta hypitään allasterapian aikana, 

vammaisneuvosto laittaa sähköpostia vaaratilanteista eteenpäin. 

FimLab on muuttanut Välikadulle entisen Postin tiloihin. Näihin tiloihin on erittäin 

hankala päästä pyörätuolilla. Vammaisneuvosto laittaa asiasta palautetta. 

Vammaisneuvosto tuo esille, että vammaisjärjestöille ei ole Nokian kaupungilla 

edelleenkään kokoontumistiloja, joissa he voivat kokoontua ja johon on esteetön 

pääsy. 

 

Lakivalmennus järjestää vammaisneuvoston jäsenille verkkokoulutuksen 

vammaisneuvoston roolista hyvinvointialueelle siirryttäessä. Koulutuksen hinta on 79 

euroa + alv 24 %.  

 

8. SEURAAVA KOKOUS 

 

Seuraava kokous keskiviikkona 12.10.2022 klo 16.00 virastotalolla, kokoushuone 301. 

 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30 

 

 

Muistion kirjasi Kirsi Lempiäinen-Pellinen, vammaisneuvoston sihteeri 

 


