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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 

Sijainti: Etäpalaverina teamsilla 

Päivämäärä: 7.12.2020 

Klo: 12:30-13:55 

 

  

Läsnä:              Mirja Mäki-Kulmala, puheenjohtaja 

  Midia Al Hanan  

  Sirpa Herronen 

  Jori Kortelainen 

  Leena Lehto 

  Helena Pihlajasaari 

  Minna Vilhunen 

  Marjut Niskanen, sihteeri 

  Vierailija: Marianna Ikonen 
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1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus: 
 
Puheenjohtaja Mirja Mäki-Kulmala totesi kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

2. Keski-Suomen Muistiyhdistyksen vierailu vammaisneuvoston 
kokouksessa:  

Marianna Ikonen Keski-Suomen Muistiyhdistykseltä vieraili kokouksessa 
kertomassa Keski-Suomen muistiyhdistyksen toiminnasta, sekä muista 
muistiin liittyvistä asioista.  

Keski-Suomen Muistiyhdistys on perustettu v. 1991 muistisairaita ja 
heidän läheisiään varten. Jäseniä on noin 1050. Yhdistys toimii koko 
Keski-Suomen alueella (Jämsää ja Kuhmoista lukuun ottamatta). 
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenten etujen valvominen, rinnalla 
kulkeminen ja arjen helpottaminen.  

Yhdistys on valtakunnallisen Muistiliiton jäsenyhdistys. Se hallinnoi Keski-
Suomen muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskusta, jolla on toimipisteet 
Jyväskylässä ja Saarijärvellä. Päätoiminta-alueina on asiakastyö, 
vapaaehtoistoiminnan tukeminen sekä vaikuttaminen ja verkottuminen. 

Yhdistyksen muistiryhmä kokoontuu Laukaassa kirjastolla joka toinen 
viikko. Ryhmä on tarkoitettu muistisairaalle ja heidän läheisilleen. Se 
tarjoaa virkistävää toimintaa ja vertaistukea. Yhdessä kunnan kanssa on 
järjestetty syksyllä mm. muistitietoilta. Retkiä järjestetään koko 
maakunnan alueella. 

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti 
toimintakykyä. Ne ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja 
verisuonisairaudetkin. Muistisairaudet eivät kuulu normaaliin 
ikääntymiseen, vaan ovat aivosairauksia. Muistisairaudet ovat yleisempiä 
iäkkäillä ihmisillä, mutta koskettavat myös nuorempaa väestöä. 
Muistisairaita ihmisiä arvioidaan Suomessa olevan 193 000 henkilöä. 
Työikäisiä on noin 7 000. Vuosittain Suomessa sairastuu n. 14 500 
ihmistä. 

Yleisimmät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti (n. 60-70%), 
verisuoniperäinen muistisairaus (n. 15-20%), verenkiertohäiriöiden ja 
Alzheimerin taudin yhdistelmä iäkkäillä ihmisillä, Lewynkappale –tauti (n. 
15%), otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus, sekä 
Parkinsonin taudin muistisairaus. 
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Yleisimpien muistisairauksien lisäksi tunnetaan myös muita 
muistisairauksien muotoja. 

Muistisairaus aiheuttaa edetessään monenlaisten palvelujen tarvetta. 
Hyvinvointiin ja palveluihin panostamalla voidaan viivästyttää sairauden 
etenemistä, edistää sairauden varhaista diagnosointia ja kotona 
pärjäämistä. 

Lisätietoja: 

www.ksmuisti.fi, muistiluotsi@ksmuisti.fi, www.muistiliitto.fi  

Käy tekemässä muistikummituokio: https://tuokio.muistikummit.fi/ 

Tilaa muistiyhdistyksen uutiskirje: https://ksmuisti.mail-eur.net/  

Toimintaa verkossa: https://ksmuistiyhdistys.fi/toimintaa-verkossa/ 

 

3. Hype erityisnuorten kerhon kyytiasia 

Edellisessä vammaisneuvoston kokouksessa on keskusteltu 
eritysnuortenkerho Hypen kerholaisten retkikuljetuksiin liittyvistä asioista. 

Tuolloin sihteeri kertoi, että VPL- taksikortteja voidaan käyttää ko. retkillä, 
jolloin myös saattaja saa tulla kyytiin matkustajan mukana. Edellisessä 
kokouksessa sovittiin, että asia viedään myös vammaispalvelujen tiimiin 
käsiteltäväksi. Siellä katsottiin, että VPL- mukainen taksikortti, tai 
vanhempien kyyti nuorilleen olisi ensisijainen kyyditysratkaisu mahdollisille 
retkille lähdettäessä.  

Jonkin erillisen Hypen järjestämän retken, tai tapahtuman kulut voidaan 
kattaa, tai järjestämistä tukea kehitysvammaisille suunnatusta 
virkistysrahastosta.  

 

4. Kannanottopyyntö rakennusvalvonnalta koskien hotelli Vuolakkeen 
muuttamista asumisyksiköksi.  

Sihteeri on toimittanut 3.12. vammaisneuvoston jäsenille 
rakennuslupahakemus –printin, sekä pääpiirustukset ja 
esteettömyysselvityksen koskien Vuolakkeen muuttamista 
asumisyksiköksi. Hän kävi myös kutsutusti tutustumassa rakennukseen ja 
muutos-suunnitelmaan etukäteen. 

Kokouksessa on laadittu kannanotto, jota on täydennetty sen jälkeisen 
tutustumiskäynnin jälkeen (osallistui yksi jäsen) ja se on muistion liitteenä. 

 

http://www.ksmuisti.fi/
mailto:muistiluotsi@ksmuisti.fi
http://www.muistiliitto.fi/
https://tuokio.muistikummit.fi/
https://ksmuisti.mail-eur.net/
https://ksmuistiyhdistys.fi/toimintaa-verkossa/
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5. Muut ajankohtaiset asiat 

Sihteeri kertoi ajankohtaista tietoa koronatilanteesta ja sen vaikutuksista 
vanhus- ja vammaispalveluihin, ajankohtaisesta vammaispalvelujen 
rekrytointitilanteesta ja kanta-tietojärjestelmään siirtymisestä 1.1.2021 
alkaen.  

Jori Kortelainen on lupauksensa mukaisesti selvitellyt 
autismiyhdistyksestä, olisiko sitä kautta mahdollista saada lisäjäseniä 
vammaisneuvostoon. Yhdistyksestä ei kuitenkaan tällä hetkellä löydy 
asioista vastaava henkilöä, joten asia ei etene. Todettiin, että 
vammaisneuvosto on kuitenkin jäsenmäärältään toimivaltainen, joten asia 
on kunnossa. 

Seuraava kokous järjestetään helmi/maaliskuussa ja sovitaan tarkemmin 
s-postitse. Kokoukseen kutsutaan vieraaksi kunnan muistikoordinaattori.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:55. 

 

 

 

 

 


