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Riitta Lydman
Anu Markus
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1. KOKOUKSEN AVAUS (Peltolan Palvelukeskus)
Puheenjohtaja Helena Lithovius avasi kokouksen noin klo 15.
2. Lakeuden Palveluyhdistyksen toiminnan esittely ja Juurilla –hanke
Peltolan Palvelukeskus/Lakeuden Palveluyhdistys
Peltolan työtoiminnan vastaava ohjaaja Merja Niemelä esitteli Lakeuden
Palveluyhdistyksen toimintaa. Peltolassa järjestetään tällä hetkellä työ- ja
päivätoimintaa sekä virkistystoimintaa. Lisäksi Lakeuden Palveluyhdistys
tuottaa ikäihmisten palveluasumista, kehitysvammaisten asumispalveluita
lastensuojelun
sijaishuoltopalvelua,
tilapäishoitopalvelua
sekä
muita
lapsiperhepalveluita.
Niemelä kertoo, että Peltolan työ- ja päivätoiminnan toimijat tekevät erinäisiä
työhön ja itsenäiseen elämään liittyviä tehtäviä. Työtoiminnassa tehdään
erilaisia tilaustöitä, kuten roskakatoksia, linnunpönttöjä yms. Lisäksi
työtoiminnassa tehdään tekstiilitöitä, keittiötöitä ja pyykkihuoltoa. Myös
elektroniikanpurku ja kiinteistönhoitotyö ovat mieluisaa puuhaa monelle
kävijälle. Toimijat osallistuvat erilaisiin ryhmiin ja viriketoimintoihin Peltolan
Palvelukeskuksen ulkopuolella. Tavoitteena on tukea kävijöiden työ- ja
toimintakykyä. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus toimintakykynsä
mukaisesti osallistua avotyöhön tavallisilla työpaikoilla.
Niemelä kertoo myös ajankohtaisista asioista. Lakeuden Palveluyhdistys on
hakenut Suomen kulttuurirahastosta rahoitusta orkesteritoiminnalle, joka
tulisi olemaan uutta toimintaa Peltolan asiakkaille. Lisäksi elokuussa 2019 on
käynnistymässä erityislasten tilapäishoitotoiminta Peltolan Palvelukeskuksen
tiloissa.
Peltolan Palvelukeskuksen tiloja on hyödynnetty erilaisiin tilaisuuksiin. Talosta
löytyy myös kuntosali, jota voi vuokrata omaan käyttöön.

Peltolan Palvelukeskuksessa laaditaan työtoiminnan vuosiohjelma, joka
määrittelee osaltaan toiminnan sisältöä.
Niemelä kertoo Lakeuden Palveluyhdistyksen järjestävän myös erilaisia
tilaisuuksia, esim. Virkeä vanhuus –seminaari (16.5.2019).
Anu Markus nostaa esiin, voisiko työtoiminnan toimijat tehdä esim. yritysten
massapostituksia alihankintana tai tehdä yhteistyötä kunnan teknisen toimen
kanssa ympäristön siistimiseen liittyvissä tehtävissä.
Juurilla –hanke
Hanne Uusitalo kertoo Juurilla –hankkeesta, jossa toiminut hanketyöntekijänä
10/2018 lähtien. Juurilla on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston rahoittama
hanke, jossa kirjastoon muodostuu fyysinen ja henkinen kansalaiskeskustelun
paikka, jonka avulla osallistetaan kuntalaisia keskusteluun omasta
hyvinvoinnista ja elinvoimasta. Hankkeen toiminnat koostuvat kolmesta
kokonaisuudesta: Kansalaiskeskustelusta, Porinapaikoista ja Kantapaikasta.
Kaikille avoin Kansalaiskeskustelu järjestetään noin 1-2 kuukauden välein
kirjastossa.
Yhtä Kansalaiskeskustelua varten järjestetään useita Porinapaikkoja. Niitä
voidaan järjestää päiväkodeilla, kouluilla, nuorisotiloissa, kahviloissa,
kuntosaleilla/liikuntatapahtumissa,
työpaikoilla,
perhekerhoissa,
harrastuspiireissä, kauppojen auloissa, palvelutaloyksiköissä. Porinapaikkoja
järjestetään eri puolilla kuntaa, jotta kylissä asuvat ihmiset pääsevät helposti
osallistumaan. Porinapaikkojen määrä teemaa kohden voi vaihdella. Teemat
Kansalaiskeskusteluun ja Porinapaikkoihin nousevat kuntalaisilta itseltään ja
ajankohtaisista asioista, esim. tämän kevään teemoina liikenne, ympäristö
sekä sananvapaus/verkkomaailma.
Laajasti ajateltuna kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset, mutta teemoja
kohdennetaan eri tyyppisiin kohderyhmiin kuten lasten palvelut, nuorten
palvelut, nuorten aikuisten palvelut, lapsiperheiden palvelut, yksin asuvan
palvelut,
työikäisten
palvelut,
ikäihmisten
palvelut
jne.
Hankkeen kesto on 13 kuukautta ja yhteistyökumppaneina ovat Tyrnävän
kunnan sivistys- ja hyvinvointiosasto ja muut yksiköt, jotka tuovat
asiantuntemuksensa Kansalaiskeskusteluihin valikoituviin teemoihin sekä
Maaseudun Sivistysliitto/Hyvän mielen paikat, joka tuo hankkeeseen
menetelmäosaamista.
Hanne Uusitalo ohjeistaa ottamaan neuvoston jäseniä yhteyttä, mikäli
ajankohtaisia teemoja Kansalaiskeskusteluiden aiheeksi nousee esiin. Lisäksi
pyytää palautetta kirjaston toiminnasta. Kirjasto saa positiivista palautetta
hyvästä palvelusta Riitta Lydmanilta. Vuokko Kantola nostaa esiin aikuisten
kaunokirjallisuusosaston liuskan jyrkkyyden, josta pyörätuolin käyttäjä ei
kykene omin avuin kulkemaan.
3. Esteettömyys Tyrnävällä
PJ Helena Lithovius kertoo jäsenille esteettömyys tempauksesta, joka
järjestettiin Tyrnävällä vammais- ja vanhusneuvostojen toimesta 25.27.3.2019. Tempauksesta tiedotettu facebookissa, instagramissa ja
Rantalakeudessa. Todetaan, että erityisesti kirkonkylän tempaukseen

osallistui runsaasti viranhaltijoita. Hanne Uusitalo nostaa esiin tempauksen
olleen
”silmiä
avaava”
kokemus
ympäristön
esteettömyydestä/esteellisyydestä. Tempaus koettiin hyödylliseksi niin
esteettömyyden kuin vammaisneuvoston tunnettavuuden edistämisen
näkökulmasta.
Lithoviuksen mukaan kirkonkylältä löytyy sekä positiivisia että kehitettäviä
asioita palveluiden saavutettavuudessa ja esteettömyydessä. Temmes
koettiin melko esteelliseksi alueeksi kaiken kaikkiaan. Murron alueella myös
huomioita esteettömyysnäkökulmaa, vaikka kehitettäviäkin kohtia nousi esiin.
Esteettömyystempauksesta laaditaan vielä tarkempi yhteenveto, jonka kirjaa
Riikka Piippo. Yhteenveto toimitetaan kiinteistöistä vastaaville tahoille.

4. Ajankohtaiset asiat
Laitetaan kuntatiedotteeseen maininta palautelaatikosta vuosittain.
Liikennöitsijä (OTP Travel) kutsutaan mukaan seuraavaan vammaisvanhusneuvoston yhteiseen kokoukseen kertomaan kuljetuspalveluista.

ja

Syksyn 2019 perunamarkkinoille osallistuminen jätettiin mietintään.
Lisäksi keskustelua herättivät ympäristöasiat Tyrnävällä ja erityisesti siisteydessä
koettiin olevan puutteita. Koiranulosteet kävelyteillä ja epäsiistit julkiset
roskapöntöt sekä ABC-aseman päällysteen puuttuminen koettiin heikentävän
ympäristön viihtyvyyttä.
Lydman nostaa esiin, voisiko Tyrnävällä järjestää
jatkossa koko kylän yhteisen talkoopäivän, jolloin siistittäisiin ympäristöä. Kertoo,
että em. talkoita järjestetty aikoinaan Tyrnävällä ja nämä olleet mukavia,
yhteisöllisiä tapahtumia.
5 SEURAAVA KOKOUS
2.9.2019 klo 15-16.30, kunnantalo 2 krs., lautakuntien huone
6 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Helena Lithovius päättää kokouksen klo 16:32.

