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Aika

Torstai 20.2.2020 klo 14 - 16

Paikka

Lautakunnan kokoushuone Tulliportinkatu 17 B 3. krs

Läsnä

Katja Heinonen
Mika Saastamoinen
Jukka Asumaa
Tuomo Burman
Sirpa Jouhkimo
Tapio Ovaskainen
Helena Liukkunen
Paula Pakarinen
Kirsi Rönkkö
Tytti Luoma
Maarit Mikkonen
Sirkku Lappalainen
Eija Rytkönen
Ritva Mikkola
Poissa

Julkinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen /Sirpa Jouhkimo
jäsen
suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön palvelualue
kulttuurisuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
luottamushenkilöedustaja
sihteeri kehittämiskoordinaattori, vammaispalvelut
varajäsen /Mika Saastamoinen
varajäsen /Tuomo Burman
varajäsen /Kirsi Kokko
Laura Eskanen
Kirsi Kokko luottamushenkilöedustaja

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Heinonen avasi kokouksen.
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Sanna Reinikainen estyi osallistumasta kokoukseen, museoesittely siirtyy.
Kohtaan muut asiat lisättiin keskustelu vammaispalvelujen 12.2.2020 tilaisuudesta,
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 1/2020 pöytäkirja.
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5 Lausuntopyyntö liittyen taksisääntelyn muutoksiin
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/
Tuomo Burman totesi, että isot potilasjärjestöt ovat todennäköisesti antaneet asiasta lausuntoja. Mika Saastamoinen totesi, että kun isot järjestöt ovat tehneet kannanottoja, pienet paikkakunnat usein unohtuvat isojen toimijoiden lausunnoista.
Keskustelun jälkeen sovittiin, että vammaisneuvosto ei tee erillistä lausuntoa ja tilannetta seurataan.
6 Kunnallisteknisen suunnittelun ajankohtaiset asiat, Paula Pakarinen
Esitys liite 1.
Uusittu museo valmistuu lokakuusta ja avautuu yleisölle mahdollisesti 2021 puolella. Toivottiin, että vammaisneuvosto pääsisi käymään tiloissa, ennen kuin tilat
avautuvat yleisölle. Kirsi Rönkkö sopii Sanna Reinikaisen kanssa asiasta loppuvuodelle 2020.
Keskustelua käytiin mm. uudisrakentamisen tarpeesta ja muuttoliikkeestä. Sirkku
Lappalainen toi esille, että viimeaikaisten tapahtumien johdosta Kuopion kaupunki
ei ole vetovoimainen kaupunki. Keskustelussa todettiin, että lähipalvelualueilta siirtyy asukkaita keskuksiin, koska lähipalvelualueiden palvelut vähenevät mm. asukastuvat.
Käytiin keskustelua kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamisen merkityksellisyydestä huomioiden erilaiset asukasryhmät kuten näkövammaiset ja liikuntaesteiset.
Keskusteltiin mm riksapalvelun käytön kohdentumisesta myös vammaispalvelun
asiakkaille.
Käytiin keskustelua aloitteen tekemisestä liikuntaesteisten liikuntavälineiden säilyttämiseen ja käyttämiseen liittyen. Kirsi Rönkkö selvittää asiaa alustavasti liikunnanohjaajilta. Sovittiin tehtäväksi aloite asiaan liittyen ja Sirkku Lappalainen valmistelee aloitetta. Aloitteeseen yhdistetään myös riksan käytön kohdentamisen laajentamisesta. Aloite osoitetaan hyvinvoinnin palvelualueelle Kati Vähäsarjalle.
Liikuntaesteisille mitoitettuun uimakoppi asiaan oli tullut hyvin palautteita.
Keskusteltiin asiasta, liitteenä suunnittelukuvat liite 2 ja diasarja 1.
Keskusteltiin pysäköinnin haasteellisuudesta mm. uuden matkahuollon yhteydessä
sekä liitäntäpysäköinnin mahdollisuudesta. Asematunnelin kulkuyhteys avautuu
noin vuoden kuluttua. Tuomo Burman kysyi rautatieaseman ja linja-autoaseman
toiminnallisuuden yhdistämisestä. Paula Pakarisella ei ollut asiasta uutta tietoa.
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7 Kutsu työkokoukseen Varkauteen
Kokous Varkaudessa 8.4.2020 klo 12-15.30. Ilmoittautuminen 31.3. mennessä (liite 2).
Sovittiin, että ilmoittaudutaan osallistumaan etäyhteydellä ja vammaisneuvosto voi
osallistua ryhmänä. Maarit Mikkonen hoitaa tilavarauksen ja ilmoittautumisen.
8 Esteetön kaupunki – ja luontorakentaminen
Tapahtuma 30.3.2020 klo 12.30-15.30 Suokatu 42.Kutsu liitteenä (liite 3)
Halukkaat voivat osallistua.
9 Ilmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat asiat
Keskusteltiin 12.2.2020 kuulemistilaisuudesta. Sirkku Lappalainen kertoi palautetta, mitä on saanut asia yhteyksiin liittyen mm
- tilaisuuden toteutus on puhuttanut osallistujia
o kaikki kiinnostuneet eivät sopineet sisälle
o tilaisuuden alussa oli käyty läpi miten tilasta poistutaan yms.
o äänentoisto oli heikko
- tiedottaminen ja kutsut eivät kohdanneet
o tavoitettavuutta olisi parantanut, jos kaikille erityisneuvolan asiakkaille
/läheisille olisi lähetetty henkilökohtainen kutsu
- erityisneuvola on toiminut perheen turvasatamana
o palautteiden mukaan terveyskeskuslääkäri ei ole osaava erityisen tuen
tarpeen asiakkaiden lausuntojen, kuntoutumissuunnitelmien tms laatimiseen
- hoiva-avustamisen merkitys on perheen jaksamisen kannalta merkittävä
Käytiin keskustelua tiettyihin asiakasryhmiin kohdistuvista palvelujen vähentämisestä ja/tai lopettamisesta kuten asukastuvat ja kehitysvammaisten palvelut. Kuopio olisi voinut mallintaa hienon esimerkin vahvistamalla olemassa olevia palveluja
mm. perheen työssä käymisen tuki.
Seuraavaan vammaisneuvostoon kokoukseen toivotaan mukaan vammaispalvelupäällikkö Laura Eskasen osallistuminen.
Pyydetään apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen johonkin seuraavista kokouksista. Sihteeri välittää pyynnön.
Kirje kunnille: Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksenteko
(liite 4). Asiaa ei käsitelty.
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10 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:41.
Kuopiossa 20.2.2020

Katja Heinonen
puheenjohtaja
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