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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VAMNEUV 15.04.2021 § 20
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Asialistan hyväksyminen
VAMNEUV 15.04.2021 § 21
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää hyväksyä asialistan.
Päätös:
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
Lisäksi muissa asioissa päätettiin sopia seuraavassa kokouksessa
vammaisneuvoston päätöskauden ruokailusta.
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Palveluautojen hankinta
VAMNEUV 15.04.2021 § 22
1525/00.01.06/2021
Siun soten vammaispalveluiden erityisasiantuntija Kristiina Räsänen ja Joensuun
kaupungin logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alanen kertovat palveluautojen
hankinnasta.
Palveluautot on suunnattu:
työ- ja päivätoimintaa
päiväkuntoutusta ja
vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia varten.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto esittää kannanoton, mitä tekijöitä pitää vammaisten
näkökulmasta huomioida, kun palveluautojen hankintaa suunnitellaan
esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta.
Päätös:
Vammaisneuvosto lausui, että esteettömyys ja saavutettavuus ovat tärkeitä
palveluautotoiminnassa.
Vammaisneuvostossa todettiin, että palveluautoja hankittaessa pitää huomioida,
että:
- palveluautojen rakenne on esteetön, turvallinen ja matkustusmukavuudeltaan
hyvä. Estettömyyteen vaikuttavat mm. porrasaskelmien välitys ja invaluiskan
kaltevuus. Turvallisuudessa on huomioitava, että mm. pyörätuolit ja
sähkömopot on saatava kunnolla kiinnitettyä sekä vakuutusasiat on
perusteellisesti sovittu. Lisäksi on huomioitava, että palveluautojen invahissi
on oltava riittävän turvallinen, esimerkiksi invahissin reunoilla on hyvä olla
tarpeeksi korkea kouru putoamisen estämiseksi. Matkustusmukavuuden
kannalta on tärkeää mm. riittävä tila ja kunnollinen jousitus.
- palveluautojen palveluverkon tulee olla riittävän laaja, ja palveluautojen on
erotuttava muusta liikenteestä.
- palveluautoissa pitää olla mahdollista pankkikorttimaksaminen.
- kuskeille on oltava koulutus ja kriteeristö, jotta kuskit osaavat toimia
vammaisten kanssa oikein. Esimerkiksi kuskien on ymmärrettävä
sähkömopon käsittelyä, ja miten se sidotaan palveluautossa oikein.
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Vammaisten päivätoiminnan palveluseteli
VAMNEUV 15.04.2021 § 23
1526/00.01.02.06/2021
Siun soten vammaispalveluiden erityisasiantuntija Kristiina Räsänen kertoo
vammaisten päivätoiminnan palvelusetelistä.
Päivätoiminnan palvelusetelin tavoite on lisätä palveluiden yhdenvertaisuutta
vammaisten keskuudessa. Päivätoiminnan palvelun laatua seurataan.
Palvelusetelin rahallinen arvo määritellään palveluluokkien avulla. Päivätoiminnan
pituus, sisältö ja tavoitteet suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan.
Vammaisten päivätoiminnan palveluseteli etenee Siun soten hallituksen
käsittelyyn huhtikuussa.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä esityksen tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä esityksen tiedoksi.
Sovittiin, että jatketaan tarvittaessa asian käsittelyä vammaispalveluiden
erityisasiantuntija Kristiina Räsäsen kanssa toukokuun kokouksessa.
Vammaisneuvosto lausuu, että päivätoimintaa suunnitellessa voisi myös harkita
internetin kautta välitettävää päivätoimintaa.
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Pohjois-Savon ELY-keskuksen Waltti-lipputuotteet poistuvat käytöstä 7.6.2021 alkaen
VAMNEUV 15.04.2021 § 24
1527/00.01.02.06/2021
Joensuun kaupungin logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alanen kertoo Pohjois-Savon
Ely-keskuksen Waltti-lipputuotteiden käytöstä poistumisesta 7.6.2021 alkaen.
Alanen kertoi, että Waltti-lipputuotteiden hinnoittelu muttuu KHO:n päätöksen
(2020:20) johdosta vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen
omavastuuosuuden osalta. Jatkossa JOJO-Waltti-alueella asuvien tai
matkustavien asiakkaiden kuljetuspalvelun omavastuuosuus määräytyy
matkustettavien vyöhykkeiden sekä määriteltyjen alennusaikojen mukaisesti.
JOJO- Waltti-alueen ulkopuolella matkustavien asiakkaiden omavastuut peritään
kilometriperusteisesti Pohjois-Savon ELY:n määrittämien taksojen mukaisesti.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi.
Vammaisneuvosto toivoo, että vammaisneuvosto pidetään ajan tasalla
muutoksesta ja sen etenemisestä. Sovittiin, että jatketaan tarvittaessa asian
käsittelyä vammaispalveluiden erityisasiantuntija Kristiina Räsäsen kanssa
toukokuun kokouksessa.
Lisäksi vammaisneuvosto totesi, että mahdolliset hinnan, reittien tms. muutokset
pitää olla selkeästi esillä ja luettavissa mm. Joensuun internetsivuilla.

JOENSUUN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA 4/2021
§ 25

8

15.04.2021

Kokemuksia ja tuloksia Culture open -hankkeessa - terveiset hankkeen päätösseminaarista
VAMNEUV 15.04.2021 § 25
1524/00.01.02.06/2021
Joensuun kulttuuripalveluiden suunnittelija Pirkko Ahola kertoo kokemuksia ja
tuloksia Culture open -hankkeesta ja terveiset hankkeen päätösseminaarista.
Culture open-hankkeen tavoitteena oli luoda vammaisille ja maahanmuuttajille
mahdollisuuksia osallistua kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen Joensuussa ja
Petroskoissa. Osana hanketta kehitettiin saavutettavia kulttuuripalveluita
kohderyhmille sekä erityiskävijät huomioon ottava toimintamalli kattaville
kulttuuripalveluille.
Hankkeen toimenpiteitä oli saavutettavuuskartoitus paikallisista kulttuuritiloista,
kulttuuripalveluiden kattavuuskysely, 4 taiteilijavaihtoa Joensuun ja Petroskoin
välillä, monikulttuuriset tarinatyöpajat, web-pohjainen koulutuskurssi
maahanmuuttajille, osallistavat esiintymisryhmät, valokuvanäyttely ja osallistavat
työpajat.
Saavutettavuuskartoitus tehtiin yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa.
Kartoituksen seurauksena on muutoksia ja parannuksia Careliaan, museoihin,
kirjastoon ja kaupungintalolle. Induktiosilmukka hankittiin Carelicumin asiointiin.
Havaittuja epäkohtia olivat mm. torilavan esteet.
Myös viestinnän saavutettavuutta kehitettiin.
Hankkeen lopputulema oli, että:
- kulttuuripalveluiden tietotaito saavutettavuusasioissa parantunut.
Saavutettavuuskartoitus opetti omien tilojen epäkohtia, opasti parantamaan
tiloja, ja antoi välineitä saavutettavan viestinnän toteutukseen.
- tehtiin korjaustoimenpiteitä kuten induktiosilmukka.
- museot ja orkesteri muutettiin vammaiskorttikohteiksi.
- yhteistyö avattiin Siun soten kanssa, ryhmän jatkolle haettu rahoitusta.
- uusien tilojen saavutettavuuskartoitus tehtiin ajoissa (konservatorion
uudisrakennus Carelian yhteydessä).
Petroskoin Parafest jatkuu, ja yhteistyön sillat Joensuun Parafest tapahtumaan on
luotu. Hankkeen pohjalta on tehty Best Practices -julkaisu. Myös taidelaitosten
välillä kokemusten vaihto jatkuu.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi.
Vammaisneuvosto kiittää onnistuneesta hankkeesta. Kulttuuri kuuluu kaikille. Ko.
hanke on vammaisille suuri askel kulttuuripuolella myös kulttuurivaihdon
näkökulmasta. Todelliseksi onnistumiseksi voidaan laskea Petroskoin innostus
perustaa oma Parafest. Yhteys Petroskoihin ja Parafestiin on säilytettävä.
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Tiedoksi merkittävät asiat
VAMNEUV 15.04.2021 § 26

1. Vammaisneuvostopäivä suunnitteilla
Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke ja vammaisten henkilöiden
oikeuksien neuvottelukunta, VANE, suunnittelevat ensimmäistä kertaa yhdessä
kansallisen Vammaisneuvostopäivän järjestämistä. Tapahtuman tavoitteena on,
että vammaisneuvostojen edustajilla olisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia
valtakunnalliseen kokemusten- ja tiedonvaihtoon sekä yhteiseen kehittämiseen.
Vammaisneuvostopäivän järjestäminen on toimenpiteenä avoimen hallinnon
toimintaohjelmassa. Tilaisuus järjestetään verkkotapahtumana marraskuussa
2021. Tapahtuman tarkempi päivämäärä vahvistetaan myöhemmin.
Vammaisneuvostopäivä on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain.
Vammaisneuvoston jäsenille on perustettu kysely, jossa selvitetään
vammaisneuvostojen toiveita tulevan Vammaisneuvostopäivän sisällöstä.
Kyselyyn pitää vastata 30.4.2021 mennessä. Kysely löytyy:
https://link.webropol.com/s/vammaisneuvostopaivakysely.
2. Joensuun kaupungin liikuntatoimi toivoo palautetta esteettömyys- ja
apunevälitietojen ymmärrettävyydestä kaupungin nettisivuilla
Joensuun kaupunki on päivittänyt uimahallien verkkosivuille esteettömyys- ja
apuvälinetiedot. Liikuntatoimi kerää myös samankaltaiset tiedot maaseutualueiden
kuntosaleista. Liikuntatoimi pyytää palautetta julkaistuista esteettömyys- ja
apuvälinetiedoista. Ovatko tiedot ymmärrettävästi? Ja löytyykö sivuilta kaikki
oleellinen?
Vesikon tiedot löytyvät www.joensuu.fi/vesikko ja Rantakylän uimahallin
http://www.joensuu.fi/rantakylan-uimahalli.
Palautteen saa lähettää olga.mononen@joensuu.fi.
3. Esteettömyyskeskus ESKEn verkostoseminaari 2021 - Yhdenvertaisesti
luontoon!
Seninaari järjestetään etäyhteyksin 22.4.2021 klo. 10:00-14:00.
Lisätietoja seminaarista: https://www.invalidiliitto.fi/tapahtumat/eskenverkostoseminaari-2021-yhdenvertaisesti-luontoon?fbclid=IwAR0nZBe9HZEn0wRONwqzR1snyVpgDkNROLmtIlUHYTa-jEHWY2uVlsfUDI.
Ilmoittautuminen seminaariin 19.4.2021 linkin Invalidiliitto - Kurssikalenteri kautta.
4. Joensuun järjestötapaaminen ti 4.5 klo 16-18

JOENSUUN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA 4/2021
§ 26

10

15.04.2021

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin. Ilmoittautuminen 3.5.2021 mennessä:
http://bit.ly/jarjestotapaaminenjns.
Tilaisuus verkkosivuilla: https://www.joensuu.fi/web/kake/-/joensuunjarjestotapaaminen-ti-4-5-.
Facebookissa: https://www.facebook.com/events/438037740828861/.
5. Varainhankinnan verkkokoulutus yhdistystoimijoille 22.4.2021 klo 17
Microsoft Teamsin kautta
Koulutus sopii erityisesti vapaaehtoisvoimin toimiville ja pienille yhdistyksille.
Koulutuksen ohjelma on näkyvissä Varainhankinnan järjestöpäivä ohjelma (jelli.fi).
Ilmoittautuminen seminaariin 19.4.2021 mennessä:
https://link.webropol.com/s/koulutus220421
6. Joensuun KAKE 2.0 -hanke järjestää joensuulaisille kansalaistoimijoille
keväällä 2021 maksuttoman Järjestötoimijan etätyökalut -koulutussarjan
Lisätietoja https://www.joensuu.fi/web/kake/-/jarjestotoimijan-etatyokalutkoulutuskokonaisuus.
Ilmoittautuminen 18.4.2021 mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/562c1fd3-025c-4e59-81d843c077944f63?displayId=Fin2242918.
7. Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE hakee jäseniä
kaudelle 2021-2023
Lisätietoja
file:///C:/Users/keranann3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.
Outlook/47FWSIFL/JANEn%20j%C3%A4senhaku%202021-2023_Ilmoitus.pdf.
Ehdotukset yhdistyksiltä järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi 6.5.2021
mennessä sähköisellä lomakkeella https://link.webropol.com/s/jasenhaku.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi.
Vammaisneuvosto toteaa, että vammaisneuvostopäivänä voitaisiin kokoontua ja
seurata yhdessä vammaisneuvoston voimin vammaisneuvostopäivän etenemistä.
Lisäksi päätettiin, että liikuntatoimen pyytämä palaute esteettömyys- ja
apuvälinetietojen ymmärrettävyydestä toimitetaan vammaisneuvoston sihteerille
Anne Keräselle, joka kokoaa tiedot, ja lähettää ne liikuntatoimelle.
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Muut mahdolliset asiat
VAMNEUV 15.04.2021 § 27

Seuraavassa kokouksessa päätetään vammaisneuvoston päätöskauden ruokailun
ajankohta.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto ja peruste:
Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä
päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

