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Vammaisneuvoston kokous 15.12.2022 

 

Aika:   Torstai 15.12.2022 klo 15.30-16.40 

Paikka:  Virastotalo, kokoushuone 301 

Läsnä:  Pia Tirronen, puheenjohtaja 

  Eleanora Mäkinen, jäsen, Teamsin välityksellä 

Kari Saarinen, jäsen 

Pertti Leppänen, jäsen 

Sirkka Painilainen, jäsen 

Kirsi Lempiäinen-Pellinen, sihteeri 

Kuusela Venla, kaupungin puutarhuri, klo 16.00-16.35 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30. 

 
2. PUISTOT, LEIKKIPUISTOT JA NIIDEN INVESTOINNIT, Kuusela Venla kaupungin 

puutarhuri 

Puistojen ja leikkipaikkojen investoinnit kuuluvat kaupungin puutarhuri Venla 

Kuuselalle. 

Ala-Uotilan lammastilan lammaslaitumelle on rakennettu portti. Portista mahtuu 

hyvin pyörätuolilla ja laitumelle pystyy pyörätuolilla hyvin kelaamaan. 

Lammaslaitumen läpi kulkee esteetön luontopolku. Markluhdanlahden lintutorni ja 

kulkureitti tornille valmistuivat juuri ennen lumia.  

Poutunpuiston leikkipuisto valmistui lokakuussa. Leikkipuisto on osin esteetön, 

mutta kaikilta osin puistossa ei voi pyörätuolilla liikkua. Esteetön kulku on puiston 

hiekkalaatikolle, joka päällystetty kivituhkalla. 

Ensi vuonna pyritään panostamaan leikkipaikkojen hoitoon. Mitään erillistä 

rahoitusta tähän ei ole osoitettu, mutta hoidon painopistettä tullaan muuttamaan 
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leikkipaikkojen suuntaan. Leikkipuistojen suunnittelun osalta jatkossa kiinnitetään 

huomiota esteettömyyteen kokonaisuudessaan. 

Vammaisneuvostossa tuodaan esille, että Maatialan leikkipaikkaa ei huolleta. On 

käyty kesällä raivaamassa lahot puut ja aluskasvillisuus pois. On huonolla 

huolenpidolla. Esille nostetaan myös se, että Myllyhaan päiväkotiin ei pääse 

esteettömästi pyörätuolilla. Vammaisneuvosto antaa mielellään lausunnon, kun 

uusia leikkipuistoja suunnitellaan tai vanhoja korjataan.  

3. PALAUTE VAMMAISTEN PÄIVÄSTÄ 3.12.2022 

Nokian vammaisneuvosto järjesti yhteistyössä kaupungin vapaa-aikatoimen kanssa 

ensimmäistä kertaa vammaisten päivän 3.12.2022 YK:n vammaisten päivän 

kunniaksi. Perinnettä on tarkoitus jatkaa vuosittain.  

Vammaisten päivän ohjelma: 

Eurolla uimaan: Nokian uimahallissa EU:n vammaiskorttia näyttämällä tai Kela-

kortin tietyillä tunnuksilla  uimaan eurolla. 

Satutunti Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran lastenosastolla, joka oli  kaikille avoin 

tapahtuma 

Perhepeuhula järjestettiin uimahallissa. Tunnilla leikittiin ja opeteltiin uintitaitoja 

ohjatusti oman aikuisen kanssa, omien kykyjen mukaan. Tunti oli tarkoitettu 

erityislapsille. 

4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Sairaustapausten vuoksi kokouksen esityslistalta siirtyy seuraavaan kokoukseen 

vammaisasioiden yhteenvedot: kooste vammaisneuvoston neuvottelupäivästä sekä 

kooste Demo-Finlandin ja vamytin yhteistapaamisesta eduskunnassa. 

 

5. SEURAAVA KOKOUS 
 
Seuraava vammaisneuvoston kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, kun 

vammaisneuvoston sihteeri on valittu. Nykyinen sihteeri siirtyy hyvinvointialueella 

uusiin tehtäviin.  

 

https://www.nokiankaupunki.fi/wp-content/uploads/2021/12/Hinnasto-liite-1.pdf
https://www.nokiankaupunki.fi/wp-content/uploads/2021/12/Hinnasto-liite-1.pdf
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6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40. 

 

Muistion kirjasi Kirsi Lempiäinen-Pellinen, vammaisneuvoston sihteeri 


