MUISTIO
VAMMAIS- JA VANHUSNEUVOSTOJEN YHTEINEN KOKOUS
Aika: 9.12.2019 klo 15-16.30
Paikka: Tyrnävän kunnantalo, hallituksen huone
läsnä:
Jukka Kantola (vammaisn.)
Heli Räisänen (vammaisn.)
Anu Markus (vammaisn.)
Maire Pirkola (vanhusn.)
Ritva Kauppila (vanhusn.)
Tauno Alaraappana (vanhusn.)
Leino Saarela (vanhusn.)
Ritva Lassila (vanhusn.)
Riitta Lydman (vammaisn.)
Heleena Nuolioja-Saksio (vanhusn.)
Helena Lithovius (vammaisn.)
Riikka Piippo (vammaisn.)

1. KOKOUKSEN AVAUS
Vammaisneuvoston puheenjohtaja Helena Lithovius avasi kokouksen.

2. AJANKOHTAISET ASIAT
Kuljetuspalvelut
Riikka Piippo tuo esiin kutsuneensa OTP Travel:n edustajan. Edustaja ei ole kuitenkaan saapunut
kokoukseen. Vanhusneuvostossa on puhuttanut viime aikoina kuljetuspalveluiden kilpailutukseen
liittyvät kysymykset. Erityisesti neuvostossa on puhuttanut, etteivät yhteiskyyditykset ole enää
mahdollisia asiointimatkoilla. Myös yhteiskyytien merkitystä taloudelle sekä ympäristölle
korostetaan kokouksessa.

Neuvostot ovat kiinnittäneet huomiota kuljetuspalveluiden kasvaviin kustannuksiin kuluvana
vuonna. Neuvostot toivovat jatkossa tilastointeja esim. kuljetuspalveluiden käyttäjämääristä, jotta
pystyisivät esittämään kantansa kunnan budjetointiin ikäihmisten ja vammaisten näkökulmat
huomioiden. Neuvostot ovat yhtä mieltä siitä, että päätöksenteossa tulisi entistä enemmän kuulla
neuvostoja ja pyytää kannanottoja kilpailutusasioiden valmisteluvaiheessa.

Auraus
Teiden ylläpito- ja auraus puhuttaa erityisesti vanhusneuvostossa. Koetaan, ettei auraus ole
kaikkinensa riittävän huolellista ja usein aurauksesta jääneet polanteet hankaloittavat liikkumista
erityisesti apuvälineillä. Tähän toivotaan kiinnitettävän ympäristölautakunnassa huomiota
jatkossa, kun suunnitellaan kilpailutuksen sisältöä koskien teiden kunnossapitoa.
Liikunta/vapaa-ajantoiminta
Vanhusneuvoston jäsen Helena Nuolioja-Saksio tuo esiin osallistuneensa viime syksynä alueellisen
vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukseen Kempeleessä, jossa tullut esiin Limingassa olevan
edullinen ja runsas liikuntatarjonta eläkeläisille. Neuvoston jäsenet toivoisivat jatkossa eläkeläisten
huomioimista entistä enemmän liikuntapalveluiden suunnittelussa ja erityisesti liikuntapalveluiden
hinnoittelussa eläkeläisten pienituloisuus huomioiden. Tällä hetkellä Sekralla on maksuton
kuntosalivuoro.
Henkilökohtainen apu
Vammaisneuvoston jäsen Heli Räisänen kertoo kiinnittäneen huomiota työssään fysioterapeuttina,
että joidenkin asiakkaiden saama henkilökohtainen apu ei aina kohdennu oikein. Räisäsen mukaan
avustaja saattaa esimerkiksi avustaa liikaa, joka heikentää asiakkaan mahdollisuuksia
kuntoutumiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä edistämiseen. Räisänen nostaa esiin
henkilökohtaisen avustajan valmennuksen olevan olennaista tässä ja kysyy kenen vastuulla
avustajan valmennus on. Sosiaaliohjaaja Riikka Piippo tuo esiin, että lähtökohtaisesti asiakas on
itse työnantajana ja hän huolehtii riittävästä avustajansa valmennuksesta. Piippo tuo esiin, että
henkilökohtaisen avun kohdentamiseen ottaa kantaa myös vammaispalvelun viranhaltija päätöstä
tehdessään.
Vammais- ja vanhusneuvostojen yhdistyminen
Helena Lithovius nostaa esiin, että joissakin kunnissa on yhteinen vammais- ja vanhusneuvosto.
Lithovius tiedustelee jäsenten ajatuksia tähän liittyen. Kuitenkaan selkeää kannanottoa ei jäseniltä
nouse esiin, sillä toisaalta neuvostoissa käsiteltäviä asioita pidetään samankaltaisina, esimerkiksi
teiden kunnossapitoon liittyvät asiat koskettavat sekä vanhuksia että vammaisia. Toisaalta
vammaisneuvostossa käsitellään kaikenikäisten vammaisten asioita ja palveluita, jolloin
kosketuspintaa vanhusten näkökulmasta katsottuna on vähemmän.

Alueellinen vanhus- ja vammaisneuvostojen kokous
Helena Lithovius nostaa esiin, että Tyrnävän vanhus- ja vammaisneuvostoista on ollut edustajia
läsnä alueellisessa vanhus- ja vammaisneuvostojen kokouksessa Kempeleessä syyskuussa 2019.
Lithovius esittelee Hailuodon vanhus- ja vammaisneuvostojen laatimaa ”Esteetön kulku
Hailuodossa” opasta jäsenille. Oppaan tarkoitus on ollut auttaa liikuntaesteisiä arvioimaan tilojen
soveltuvuutta itselleen Hailuodossa. Opas koettiin selkeäksi valokuvineen ja teksteineen.
Vastaavanlaista opasta kaivattaisiin myös Tyrnävälle jäsenten mukaan.
3 SEURAAVA KOKOUS
Seuraava yhteinen kokous loka-marraskuussa 2020.

4 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PJ Helena Lithovius päättää kokouksen.

