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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUSMUISTIO
läsnä:
Helena Lithovius
Jukka Kantola
Riitta Lydman
Heli Räisänen
Anu Markus
Vuokko Kantola
Arto Pirkola
Riikka Piippo, sosiaaliohjaaja, Tyrnävän kunta
poissa:
Maria Paaso, Aino Puronkari
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Helena Lithovius avasi kokouksen klo 15.30.

2. Asumispalveluyksikkö Kipinän esimies esittelee yksikköä
Asumispalveluyksikkö Kipinän esimies Sari Holappa esittelee neuvostolle yksikön
tiloja.
Pääovella on luiska. Tilat ovat esteettömät, valoisat, kodikkaat ja siistit.
Tehostetun palveluasumisen puolella on avara ruokailutila sekä yhteinen tila,
jossa asukkaat voivat oleskella. Ruokahuolto toteutuu rakennuksessa olevan
keittiön ja keittiöhenkilöstön voimin. Yksikössä on oma esteetön sauna.
Tehostetun palveluasumisen puolella on yksi huone vapaana, joka tulee
täyttymään lähiaikoina. Tehostetun palveluasumisen puolella on 9 asukaspaikkaa.
Palveluasumisen tiloissa on oma keittiö, jossa asukkaat voivat itse valmistaa
ruokaa. Tiloista löytyy oma kodikas yhteinen tila. Palveluasumisen asukkaat voivat
käyttää yhteistä saunaa. Palveluasumisen puolella on oma sisäänkäynti, jossa ei
ole luiskaa tällä hetkellä.
Hoitajamitoitus on 0,9-1 tehostetussa palveluasumisessa. Yöllä yksikössä on yksi
hoitaja läsnä, joka voi tarvittaessa hälyttää apua yläkerrassa toimivasta Esperi
Caren ylläpitämästä hoivakoti Annabellesta. Lisäksi kunnan ikäihmisten
palveluista yöhoitaja käy auttamassa Kipinän yöhoitajaa sovittuna ajankohtana.
3. Aloitteet

Vammaisneuvosto on tehnyt aloitteen ja vienyt tiedoksi yhteenvedon Tyrnävän
sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut 14.10.2020 kokouksessaan, että
vammaisneuvoston toteuttama kehitysvammaisten asumispalveluissa toteutettu
asiakashaastatteluiden yhteenveto otetaan huomioon kunnan kehitysvammaisten
asumispalveluiden suunnittelussa jatkossa.
Kuljetuspalveluiden myöntämiskriteerit tullaan päivittämään 2021 alusta alkaen
ja vammaisneuvoston aloite Lumijoen lisäämisestä kuljetuspalveluiden
asiointikunnaksi otetaan huomioon kriteerien päivittämisen yhteydessä sosiaalija terveyslautakunnan 14.10.2020 pöytäkirjaotteen mukaan.

4. Ajankohtaiset asiat
Jäsenen nimeäminen
Kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan 21.9.2020 Arto Pirkolan
vammaisneuvoston uudeksi jäseneksi Janne Oikarisen erottua tehtävästä.
Kunnantalon
läpikäyminen

pysäköinti-

ja

piha-alueen

Vammaisneuvosto on tutkinut kunnantalon
suunnitelman ja toteaa seuraavaa:

arkkitehtisuunnitelman

pysäköinti-

ja

piha-alueen

Nykyiset inva-pysäköintipaikat ovat kaukana pääsisäänkäynnistä, sillä
invalidiliiton suosituksen mukaisesti pysäköintipaikan ja sisäänkäynnin välinen
matka ei saisi olla yli 10 metriä. Näin ollen suositellaan inva-pysäköintipaikkojen
siirtämistä kunnantalon sisäpihalle, johon kulku tapahtuisi pysäköintialueen
kautta. Huomioitavaa on, että esimerkiksi inva-taksista poistuminen apuvälineellä
vie tilaa ja sen on tapahduttava turvallisesti. Lisäksi on huomioitava, että
pysäköintialueella sekä kulkureiteillä on riittävä valaistus. Opasteiden oltava
selkeät.
Pyydetään ottamaan huomioon invalidiliiton ohjeistukset, jotka löytyvät oheisesta
linkistä:
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyysulkoalue/piha-alue-ja-pysakointi
Vammaisneuvosto kiinnittää huomiota suunnitelmassa oleviin kahteen
taideteokseen ja resurssien kohdentamiseen. Vammaisneuvoston mukaan
suunnitelmassa ja toteutuksessa tulisi ensisijaisesti huomioida, että vammaisten
henkilöiden palveluiden saavutettavuus ja esteetön kulku kunnantalolle(/-a)
turvataan.
Toimintakertomus:
Puheenjohtaja ja sihteeri laativat loppuvuoden aikana toimintakertomuksen.

Lomakkeiden uudistus:
Sihteeri tuo esiin, että kunnan kotisivujen päivityksen yhteydessä on päivitetty
myös lomakkeet. Lisäksi otettu käyttöön uusi lomake, jolla haetaan
kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluita.

5. SEURAAVA KOKOUS
Helmikuussa 2021, tarkempi ajankohta ilmoitetaan kutsussa.

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Helena Lithovius päättää kokouksen klo 16:27.

