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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 

Sijainti: Sarahovi 

Päivämäärä: 03.11.2021 

Klo: 14.00-16:10 

 

  

Läsnä:              Mirja Mäki-Kulmala, puheenjohtaja 

                        Tarja Al Hanan 

  Heikki Kinnunen 

  Eeva-Liisa Kovanen 

    Jani Pekki 

    Marjut Niskanen, sihteeri 

                        

 

Poissa:            Jan Hänninen 

  Eliisa Haimakka 

    Pipsa Häkkänen 
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Asiat: 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti kokoon 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

2. Lahjoitus vammaisneuvoston tilille 
- Tarja Al Hanan on toimittanut vammaisneuvoston tilille 300e 

lahjoituksen. Rahat on kerätty vuosia sitten Puustellissa 

järjestetyssä hyväntekeväisyystempauksessa.Tämä summa on 

tuolloin jäänyt vaille käyttötarkoitusta ja on nyt lahjoitettu 

vammaisneuvoston käyttöön. 

 
3. Vammaisneuvostoyhteistyön kehittämistyöpaja 

 -  Sitra Labin Nothing about us without us –tiimi järjestää Zoomissa 

9.11.21 klo 14-17 kehittämistyöpajan `Sujuvampaa yhteistyötä 

vammaisneuvoston kanssa´. Ilmottautuneiden suuren määrän 

vuoksi kaikkia ei voitu vastaanottaa tapahtumaan mukaan. 

Toivottiin tapahtuman materiaaleja tästä huolimatta toimitettavaksi 

ilmottautuneille.  

 

4. Vammaisneuvostojen päivät webinaari  

- Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke ja Vane 

järjestävät kaksipäiväisen verkkoseminaarin 22.11- 23.11.21 klo 

13-16 vammaisneuvoston jäsenille. Ilmoittautumiset ilmaiseen 

webinaariin 15.11. mennessä. 

 

5. Esteetömyyskoulutus 

- Vammaisneuvostossa on keskusteltu esteettömyysasioista, mitä 

ei aina osata huomioida ympäristössä tarpeellisella tavalla. 

Edellisessä kokouksessa päätettiin selvitellä 

estettömyyskoulutukseen liittyviä asioita. 

- Jan Hänninen informoi vammaisneuvostoa 1.11., että mm. 

invalidiliitto järjestää esteettömyyskoulutuksia.  

- Heikki Kinnunen lupasi selvitellä asiaa näkövamman 

huomioimisen kannalta. 
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- Vammaisneuvosto kokee, että olisi tarpeellista ja tärkeää järjestää 

kunnassa avointa esteettömyyskoulutusta. Tapahtuma voisi olla 

esim. alkuvuodesta.  

 

6. Muut asiat: 

- Vammaisneuvoston, vanhusneuvoston, sekä 
perusturvalautakunnan yhteistapaaminen on 9.12.21 klo 9-13 
Peurungassa. Vammaisneuvoston puheenvuoron pitäjäksi valittiin 
puheenjohtaja Mirja Mäki-Kulmala. 
 
- Taksiasiat ja niihin liittyvät esille tulleet ongelmat puhututtivat. 
Päätettiin jättää Jarmo Pasaselle kysely vammaisneuvoston 
puolesta, kuinka mm. hankaluuksia taksin saamisen suhteen 
hoidetaan ja toimiiko sanktiojärjestelmä/ pitäisikö sitä muuttaa. 
Päätettiin pyytää Jarmo seuraavaan kokoukseen kertomaan 
taksiasioista. 
 
- Sovittiin, että vammaisneuvoston jäsen, joka ei pääse 
kokoukseen, pyytää itse varajäsenensä paikalle ja välittää hänelle 
tarvittaessa esityslistan. 
 
-  Edellisessä kokouksessa tehdyn ja Antti Pekka Hokkaselle 
toimitetun osallistumisoikeusesityksen etenemisen aikataulusta 
jätetty kysely asianomaiselle. 

 
7. Seuraavan kokouksen ajankohta ja päätös 

- Seuraava kokous on 13.12.21 klo 14. 
 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 16:10. 

 

 

 

 

 

 


