KESKI-KARJALAN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 1/2020

Aika: Tiistai 18.2020 klo 13.00 – 14.26.
Paikka: Kiteen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokous

Osallistujat:
Eija Hakulinen, Kitee
Liisa Pirhonen, Kitee
Eila Uuksulainen, Kitee
Mirja Asikainen, Kitee/Kesälahti
Vuokko Väistö, Tohmajärvi
Tero Lepola, Tohmajärvi
Marja-Liisa Lamminsalo, Rääkkylä
Toivo Koponen, Rääkkylä
Tapio Niskanen, Kiteen kaupunki
Jyrki Kymäläinen, Rääkkylän kunta

Poissa:
Ritva Simonen, Tohmajärvi

Asialista:
1. Järjestäytyminen
-

Kiteen puheenjohtajakauden vuosille 2020-2021 puheenjohtajaksi valittiin Eija Hakulinen.
Varapuheenjohtajaksi Liisa Pirhonen.
sihteeriksi vuosille 2020-2021 Tapio Niskanen
kokouksien pöytäkirjat toimitetaan sähköpostilla vammaisneuvoston jäsenille
kokouksien pöytäkirjat toimitetaan sähköpostilla Kiteellä Tuula Miinin, Tohmajärvellä
Leena Sallinen ja Rääkkylässä Virve Nykänen vammaisneuvoston jäsenien
kokouspalkkioiden maksua varten

2. Vuoden 2020 toiminnan suunnittelu
-

Esteettömyyskartoitukset:
o Riverian opiskelijat Arja Rahusen johdolla ovat toteuttaneet ja toteuttavat
esteettömyyskartoituksia Keski-Karjalaan yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa.
▪ Rääkkylä ja Tohmajärvi tehty
▪ Kiteen kartoitusta selvitetään mistä löytyy tai tehdään uusi kevään 2020
aikana
▪ Kesälahdella tekemättä
▪ Tohmajärvellä uuteen koulukeskukseen voisi käydä neuvosto tutustumassa
esteettömyyden näkökulmasta.
▪ Tohmajärvellä kunnanvirastotalo kaipaisi pieniä uudistuksia, mutta
suunnitelmissa ei ole korjauksia kiinteistöön.
▪ Kiteellä keskustataajamaan on suunnitelmia käynnissä taajaman
kehittämiseksi. Pyydetään Kiteen teknistä johtajaa Kari Siposta vuoden 2020
aikana vammaisneuvoston kokoukseen esittelemään suunnitelmia.

-

vammaisten perheiden, omaishoitajien ja läheisten tukeminen – voisiko vammaisneuvosto
järjestää jotain tukea perheille ja läheisille?
o tiedonsaanti tukitoimien saamiseen on haastavaa
o vuodelle 2021 jonkinlainen virkistyspäivä/-tapahtuma jokaisessa kunnassa
▪ mukaan valtakunnallinen järjestö toteuttamaan, Siun Sotelta asiantuntija
mukaan, apuvälineiden esittelyä, tietoiskuja tukitoimien saamiseen
▪ usealla vammaisjärjestöllä kuntoutusohjaaja, joka tekee mm. maksuttomia
apukäyntejä, mutta tietoa ei tarpeeksi näistä ole esillä
▪ suunnittelu vuoden 2020 aikana ja vuoden 2021 määrärahoihin varattava
ko. tapahtumaan kustannuksia

-

vammaisneuvoston jäsenet saaneet kuulla hankaluuksista vammaisien palvelujen ja tukien
tiedonsaantiin liittyen erityisesti Siun Soten osalta
o tiedonsaannin hankaluutta on Keski-Karjalan kunnissa esiintynyt. Tärkeä olisi saada
tiedot kasattua yhteen paikkaan.
o kuka hoitaa vammaiskyytien järjestelyjä Siun Sotella Keski-Karjalassa, tieto selkeästi
esille.
o apuvälineiden saatavuudessa esiintynyt hankaluuksia. Siun Soten henkilökunnan
olisi tärkeä ohjeistaa asiakkaita apuvälineiden saatavilla.
o terveyskeskukset voisivat nimetä jonkun vastuuhenkilön jokaiseen kuntaan, josta
voisi saada tietoja
o vammaisneuvoston nimissä tarvittaessa laaditaan kannanotto/vetoomus em.
asioista Siun Sotelle. Eija Hakulinen pyytää Kähäriä seuraavaan vammaisneuvoston
kokoukseen ja tämän jälkeen pohditaan kannanoton julkaisua.

-

Vammaisneuvoston Liperiin vierailua suunnitelmissa vuodelle 2020. Jyrki selvittää asiaa.

-

Aivopäivä Rääkkylässä 10.3.2020 klo 13-15
o viikolla 11 (9.-15.3.2020) vietetään kansainvälistä aivoviikkoa, jonka vuoksi
Neurologiset vammaisjärjestöt järjestävät Aivoviikolla yleisötilaisuuksia, jotka
muistuttavat aivoterveydestä huolehtimisesta.
o K-K:n Vammaisneuvosto pitää Aivopäivän yhteydessä Rääkkylässä seuraavan
kokouksen.
o laitetaan Koti-Karjalaan ilmoitus tapahtumasta, Jyrki hoitaa. Ilmoituksen kustannus
jaetaan kaikkien kuntien kesken.

3. Muut esille tulevat asiat
-

Eila Uuksulainen kertoi, että kuulo- ja näkövammaiset voivat mennä opettelemaan
digitaitoja Kiteen ev.lut seurakuntakeskukselle 23.3.2020 klo 11-14.

-

Vammaisneuvoston jäsenille kerrottiin kuntien vammaispalveluihin uudesta
henkilökohtaisia avustajia koskevasta työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksessa on
muutoksia, jotka vaikuttavat muun muassa henkilökohtaisen avustajan palkan suuruuteen
ja työaikojen suunnitteluun.

-

K-K:n vammaisneuvoston pöytäkirja julkaistaan Kiteen kaupungin internet-sivuilla viikko
sen jälkeen, kun pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse jäsenille, joilta pyydetään
mahdollisia kommentteja pöytäkirjaan mahdollisimman pian.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.26.

Pöytäkirjan laati Tapio Niskanen.

