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Muistio/ Vammaisneuvosto 

 

Aika: tiistai 5.6.2018 klo 15-16.20 
Paikka: kunnanhallituksen huone 
Vammaisneuvosto 2017-2021, paikalla 
Laihian Kehitysvammaisten Tuki ry Maria Hahl 
Kyrönmaan Reumayhdistys Tuula Mäkelä 
Kyrönmaan Sydänyhdistys ry Pertti Vieri pj  
Kyrönmaan Selkäyhdistys Jan-Erik Nikkola vpj 
Laihian Invalidit ry Pirjo Tuomisto 
Sihteeri terveys- ja hyvinvointijohtaja Helena Lahtinen 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

Pätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätös: Todettiin. 

 

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

Ehdotus: Neuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi  

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Ehdotus: Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty kokouksen jälkeen sähköpostitse jäsenille 

kommentteja varten, hyväksytään pöytäkirja 

Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. AJANKOHTAISASIAT (SOTE, KUNNAN KUULUMISET) 

Ehdotus:Terveys- ja hyvinvointijohtaja kertoo ajankohtaisasiat (perusth, I & O, kunta) 

 SOTEn maakunnallinen HYTEvalmisteluryhmä kokoontui ensi kerran 23.5 ja seuraavaksi 

20.6, ryhmä tehtävänä on kartoittaa maakunnallista järjestämissuunnitelmaa varten 

ehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, joissa mukana myös kulttuuripalvelut 

 Pihlajalinna- kokonaisuus etenee, asumispalvelut siirtyvät 1.9; lisäksi toinen toimija tehnyt 

tonttivarauksen varhaiskasvatus- ja asumisyksikön rakentamiseksi 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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6. LIIKUNTALAITEHANKEKUULUMISET 

Liikuntavälinehankkeen hakijayhdistykseksi on suostunut Kyrönmaan Sydänyhdistys ry ja 

hanketoimijana on Kyrönmaan YHYRES-yhdistys ry. Valtakunnalliselta Sydänliitolta luvassa 

määräaikaislaina, asian tiimoilta lehtijuttu ja palaveri 24.5 klo 10, jossa sovittiin yhteisen 

tilaisuuden järjestämisestä ke 6.6. klo 18 Olohuoneessa (kutsu liitteenä). Paikalle on kutsuttu eri 

toimijoita, YHYRES ja väline-esittely. Helena on keskustellut kunnanjohtajan ja teknisen johtajan 

kanssa rahastohakemuksesta ja sijoitukseen liittyvistä asioista. 

Asian käsittely: Neuvosto kävi asiasta keskustelun. Hankkeen toteutustavan vuoksi kökkätyö on 

osa toteutusta ja vasta kökkäväen saaminen mahdollistaa hankkeen onnistumisen. Kuluvan viikon 

keskiviikon tilaisuuden perusteella voidaan arvioida hankkeen jatko. Neuvoston jäsen Tuula 

Mäkelä lupasi laittaa tilaisuudesta infoa Laihian puskaradio – fbryhmään. 

Päätös:  Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. 

 

7. NEUVOSTOJEN YHTEISEN ESTEETTÖMYYSKÄVELYN 16.5 TOTEUTUS 
Ehdotus: Neuvosto keskustelee kävelyn tuloksista ja kokemuksista  

Esteettömyyskävely järjestettiin 16.5 klo 15-16.30, osallistujia oli kummastakin neuvostosta. 

Kokemusten perusteella kävelyitä olisi jatkossa syytä järjestää sekä kesällä että talviaikana, 

seurantalomaketta kehittää ja kävelyä edeltävän yhteisen infon sisältöjä tarpeen tarkentaa. 

Kävelyssä huomioitiin vain ulkoalueita ja yleisenä havaintona oli tavallista leveämpien 

LEinvaparkkiruutujen vähäisyys, levähdyspenkkien puute, joillakin paikoitusalueilla liikenteen 

kulku ristiin rastiin, rakennusten takaa kulkeva raskas tavaraliikenne ilman ajoväylää sekä julkisilta 

rakennuksilta edellytettävän esteettömyyden vaatimukset, joista  tieto tekniselle johtajalle viety.  

Aiemmin jaettu liite on tiedoksenne ja luottamuksellinen, ei julkiseen jakeluun 

Päätös: Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. Syksyllä palataan aiheeseen, toteutetaan 
mahdollisesti sisätilakierto ja samalla jaetaan infolehtinen esteettömyydestä (Helena laittanut jo 
tilauksen Invalidiliittoon). 
 

8. MUUT ASIAT 
Uimahallin remonttipalaveri on 27.6 klo 13.00 uimahallilla, neuvostojen ja muiden 

kokemusasiantuntijoiden asiantuntemusta tarvitaan tarpeellisten esteettömyysasioiden 

huomioimiseksi 

Neuvostot osallistuvat Laihian markkinoille 15-16.6, lyhyt kysely on tekeillä ja esitteitä tilattu 

jaettaviksi (Vammaiskortti ja Eurooppalainen sairaanhoitokortti). 

Tuula Mäkelä lupasi tehdä Vammaisneuvostolle oman fbprofiilin. 

 
9. SEURAAVA KOKOUS  

Päätettiin pitää 15.8 klo 14 yhdessä Ikäneuvoston kanssa. Ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten 
omaishoitoa kehittävän I & O – hankkeen Piia Vähäkangas tulee Laihialle kertomaan hallituksen  
kehittämishankkeesta.  
Samalla voidaan myös pohtia yhteisen yleisötilaisuuden järjestämistä, aiheena jo aiemmin 
ikäneuvostossa esilläolleet sosiaaliasiamiestoiminta ja edunvalvonta. 
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10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20. 
 

 

Pertti Vieri    Helena Lahtinen 

Puheenjohtaja    Sihteeri  
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    Laihia 28.5.2018 
 
 
 
 KUTSU 
 
 
Laihian kunnan Ikäihmisten neuvosto ja Vammaisneuvosto suunnittelevat toteuttavansa yhdessä eri 
toimijoiden ja Kyrönmaan YHYRES-yhdistyksen Leader-hankkeen avulla kaikille avoimen ja ilmaisen 
ulkoliikuntapaikan. Useissa kunnissa on jo kehitetty kuntalaisten hyvinvointia ilmaisia 
liikuntamahdollisuuksia lisäämällä, tässä esimerkinomaisesti linkki Tampereen ulkoliikuntapaikkoihin 
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/liikunta/liikuntapaikat/ulkoliikuntapaikat/ulkokuntosalilaitteet.html 
 
Kunta ei voi hakea hanketta, joten hakijayhdistykseksi on lupautunut Kyrönmaan Sydänyhdistys ry. 
Tarvittavaa väliaikaisrahoitusta saadaan valtakunnalliselta Sydänliitolta. Toteutus edellyttää myös 
kökkätyötä ja laajaa sitoutumista yhteiseen hankkeeseen.  
 
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ulkoliikuntalaitteista ja hankkeesta keskiviikkona 6.6 klo 18 
kunnantalon Olohuoneeseen, osoite Laihiantie 50. Paikalla on myös välinevalmistajan edustaja. Kutsua 
voitte levittää eteenpäin. 
 
 
 
Laihian Vammaisneuvosto     Laihian Ikäihmisten neuvosto 
puheenjohtaja Pertti Vieri   puheenjohtaja Raija Viljanmaa 

 
Neuvostojen puolesta  
sihteeri Helena Lahtinen 
 
 
Jakelu 
Laihian kunta, tekninen ja sivistystoimi/ liikunta, perusturva/ terveystoimi, neuvostot 
Laihian Luja 
Laihian MLL 
Laihian Reserviläiset 
Laihian Rotaryklubi 
Laihian Yrittäjät 
Laihian evlutseurakunta 
YHYRES-yhdistys 
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