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Vammaisneuvoston kokous 12.10.2022 

 

Aika:   Keskiviikko 12.10.2022 klo 16.00-18.10 

Paikka:  Virastotalo, kokoushuone 301 

Läsnä:  Pia Tirronen, puheenjohtaja 

  Tanja Hakala, varapuheenjohtaja 

  Eleanora Mäkinen, jäsen 

Kari Saarinen, jäsen 

Hietala Raija, Nokian näkövammaiset ry 

Maria Antikainen, kehittäjäsosiaalityöntekijä klo 16.00-16.55 

Kirsi Lempiäinen-Pellinen, sihteeri 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. 

 

2. PERHEKESKUSVERKOSTON TOIMINNAN JA PERHEIDEN NOKIA-SIVUSTON ESITTELY, 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Maria Antikainen 

 

Perhekeskustoimintamallilla tarkoitetaan kansallisia linjauksia, joiden avulla 

varmistetaan kehitystyön yhtenäisyys valtakunnallisesti ja alueellisesti. 

Toimintamallia kehitetään osana valtakunnallista LAPE-muutosohjelmaa ja 

maakunnallista PirSote-hanketta. 

 

Perhekeskusmalli on lasten, nuorten ja perheiden palveluiden monialainen 

verkosto, jota johdetaan ja koordinoidaan kokonaisuutena. Verkostolla on yhteiset 

tavoitteet, viitekehys, arvopohja ja yhdessä sovitut toimintatavat 
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Ohjausryhmä ohjaa kehittämistyötä, pohtii alueen ilmiöitä ja palvelutarpeita sekä 

sopii työnjaosta ja yhteisistä toimintamalleista  

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja Mika Seppänen. 

 

Perhekeskustoimintamallin tavoitteena on lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys sekä 

tarvelähtöisyys. Painopiste korjaavista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään 

työhön. Tavoitteena myös monialaisuus, poikkihallinnollisuus ja yhteentoimivuus 

sekä laadukas ja vaikuttava toiminta. Lisäksi tavoitteena on palveluiden 

yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus 

 

Lapsiperheiden kohtaamispaikka tiistai iltaisin Tyttölän päiväkodilla klo 17.00-

19.00. Kohtaamispaikassa on ohjattua toimintaa ja teemailtoja. 

Kohtaamispaikan järjestämisestä vastaavat perhepalvelut, kirjastopalvelut, MLL 

Nokia ja Nokian mammat, Nokian seurakunta ja Tredun lähihoitajaopiskelijat. 

Lapset ovat kohtaamispaikalla vanhempien vastuulla. 

 

Nepsy-tuki: Nepsylainaamo, nepsy ensitietoluennot. Nepsy-lainaamoa on päivitetty 

tänä syksynä ja sinne on saatu paljon uusia välineitä. Ensitietoluentoja järjestettiin 

keväällä ja nyt taas tänä syksynä. 

 

Kriisikeskus Tukitalo Sastamalassa, on myös nokialaisten käytössä. Tukitalo tarjoaa 

keskusteluapua maksutta, luottamuksellisesti, ilman lähetettä ja halutessa 

anonyymisti. 

Perhekeskusverkoston viestintäkanavat; www.nokiankaupunki.fi/perheidennokia 

sekä Facebook- ja Instagram-tilit (perheidennokia). 

 

Vammaisneuvoston toiveet perhekeskusverkostolle: 

Harrastusmahdollisuudet erityislapsille on ajankohtainen kehitettävä asia. 

http://www.nokiankaupunki.fi/perheidennokia
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Malikkeen sivut voisi linkittää viestintäkanavan sivuille.  

Sivuilta pitäisi löytää nopeasti tietoa, kun on akuutti tilanne tai hätä. 

Olisi hyvä kartoittaa esteettömät päiväkodit ja leikkipuistot. 

 

3. VAMMAISTENVIIKKO  

Vammaisten viikkoa vietetään viikolla 48. 

Esitetään vapaa-aikapalveluille vammaisten päivän viettämistä lauantaina 3.12. 

Vammaisneuvosto esittää päivälle seuraavaa ohjelmaa: 

- Euron uinti 

- Kynttiläuinti 

- Satutunti kirjastoon & satujumppa 

- Malike kirjastolle lauantaina  

- Kerholaan elokuva iltapäivä; perhe elokuva, turvallisuusesitteiden jakaminen  

 

Vammaisten päivän voidaan toteuttaa vapaa-aikapalveluiden ja vammaisneuvoston 

yhteistyönä. 

 

4. ERITYISTEN MESSUJEN PALAUTE 

Erityiset Messut pidettiin Sofiakylässä 15.9.2022. Messut onnistuivat 

vammaisneuvoston osalta hyvin ja palaute oli hyvää. Positiivista palautetta saatiin mm. 

pyörätuoliradasta, inva-auton esittelystä, pistekirjoituksen kokeilumahdollisuudesta. 

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli onnistunut.  

 

5. KAUPUNGIN VARAUTUMISSUUNNITELMA 

Vammaisneuvostolle on tilattu turvallisuusesitteitä. Käydään 

varautumissuunnitelmasta keskustelua kokouksessa, kun esitteet ovat saapunut. 

Huomioitavia asioita ovat mm. sähköpyörätuolin akun, nostolaitteen ja aktiivipatjan 

käyttövarmuus mahdollisten sähkökatkosten aikana.  
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6. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Hyvinvointikeskuksen työmaalle ei ole mahdollista vielä tehdä vierailua. Kutsutaan 

hyvinvointikeskuskoordinaattori ja suunnittelija esittelemään hyvinvointikeskusta 

seuraavaan kokoukseen. 

 

Listaus tiedusteluihin saaduista palautteet ja asioista, joihin ei olla saatu vastausta: 

✓ Kysely matkojen hinnoittelusta; lähijunan lippujen hinnoittelun tulisi vastata 

ratikan hinnoittelua; ei vastattu 

✓ Fimlabin Välikadun tilojen haasteellisuus pyörätuolin käyttäjille: 

reklamaatioon on vastattu; ulko-oveen on asennettu sähkölukko 

✓ Palaute terapia-altaan turvallisuudesta: vastattu; sovittu uimavalvojien 

kanssa, että turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. 

✓ Vammaisten liikkuminen: Tampereen joukkoliikennejohtajan vastaus tullut. 

Jatkotoimenpiteenä vammaisneuvosto laatii kyselyn Tapparalle ja Ilvekselle 

asiasta 

✓ Kuntalaisaloite vammaisten venepaikasta on tehty 

 
Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 26.9.2022 hyvinvointialueen 

vammaisneuvoston edustajiksi Pia Tirrosen ja Tanja Hakalan. 

 
Viisaan liikkumisen työryhmän vammaisneuvoston edustajana toimii Sirkka Painilainen. 
 
7. SEURAAVA KOKOUS 

 
Seuraava vammaisneuvoston kokous keskiviikkona 9.11.2022 klo 15.30 alkaen. 
 

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10. 

 

Muistion kirjasi Kirsi Lempiäinen-Pellinen, vammaisneuvoston sihteeri 


