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Vammaisneuvosto/Pöytäkirja
Läsnä

Muu läsnäolo

Karvinen Liisa
Pippuri Arto
Hietala Mikko
Hyvönen Sari
Pappinen Arja
Sarola Tarja
Lappalainen Harri
Mutanen Matti
Päivinen Marja-Leena
Keränen Anne
Mertanen Tuula
Karjalainen Susanna
Koski Assi
Nieminen Sointu
Venäläinen Anniina

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
pöytäkirjanpitäjä
erityisdiakoni,
asiantuntija
kirjoitustulkki
viittomakielen tulkki
kirjoitustulkki
viittomakielen tulkki

Allekirjoitukset
Liisa Karvinen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Anne Keränen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu 17.9.2021.
Liisa Karvinen
pöytäkirjantarkastaja

Anne Keränen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 17.09.2021
14:00
Pöytäkirjanpitäjä

Anne Keränen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VAMNEUV 16.09.2021 § 39
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Totesi.
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Asialistan hyväksyminen
VAMNEUV 16.09.2021 § 40
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää hyväksyä asialistan.
Päätös:
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
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Vammaisneuvoston kokoukset ja tutustuminen kokouskäytäntöihin
VAMNEUV 16.09.2021 § 41
2242/00.01.02.04/2021
Kaupunginhallitus on asettanut vammaisneuvoston vammaisten henkilöiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammaisneuvosto
toimii vaikuttamis- ja yhteistyöelimenä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä
heidän järjestöjensä ja kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Vammaisneuvosto voi
tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä
vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisneuvoston
toimikausi on 2 vuotta.
Jokaisella vammaisneuvoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Varajäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä. Eli jos
tiedät, ettet pääse kokoukseen, ilmoita asiasta omalle varajäsenellesi.
Vammaisneuvoston kokoukset pidetään pääsääntöisestä läsnäolokokouksina.
Jokaisen uuden vammaisneuvostoon valitun on täytettävä ja palautettava
perustietolomake mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Lomakkeen saa
tarvittaessa vammaisneuvoston sihteeriltä. Myös verokortti on tarvittaessa
toimitettava vammaisneuvoston sihteerille.
Ennen vammaisneuvoston kokousta esityslistat toimitetaan sähköpostitse
vammaisneuvostoon kuuluville. Esityslistat löytyvät myös internetistä osoitteesta
https://www.joensuu.fi/vammaisneuvosto. Vammaisneuvostoon kuuluvat voivat
etukäteen tutustua käsiteltäviin asioihin ja myös ehdottaa kokouksissa käsiteltäviä
asioita vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille.
Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sähköisesti
vammaisneuvoston pöytäkirjat. Kun pöytäkirjat on allekirjoitettu, ne toimitetaan
sähköpostilla vammaisneuvostoon kuuluville. Pöytäkirjat myös julkaistaan näkyviin
internet-sivuille
https://www.joensuu.fi/vammaisneuvosto.
Jos
julkaistuissa
pöytäkirjoissa huomataan virheitä, niin virheet oikaistaan seuraavan kokouksen
pöytäkirjassa. Pöytäkirjasta toimitetaan myös tarvittaessa otteita tahoille, joiden
tiettäväksi pykälä otteen muodossa halutaan toimittaa.
Vammaisneuvosto kokoontuu 9 kertaa vuodessa. Tarvittaessa vammaisneuvosto
voi poiketa em. mainitusta kokousmäärästä. Tähän mennessä kokouksia on pidetty
6 kertaa, näin ollen 16.9.2021 pidettävä kokous on 7. kokous.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi yllä kuvatut kokouskäytännöt ja päättää
seuraavat kokousajat.
Päätös:
Vammaisneuvosto merkitsi kokouskäytännöt tiedoksi.
Vammaisneuvosto päätti, että poissaolot ilmoitetaan vammaisneuvoston sihteerille,
ja vammaisneuvoston sihteeri ilmoittaa tarvittaessa jäsenen poissaolosta
vammaisneuvoston varajäsenelle.
Seuraavat vammaisneuvoston
kokoushuoneessa:
- to 14.10. klo 14
- to 18.11. klo 14

kokoukset

pidetään

kaupunginhallituksen
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- to 16.12. klo 14
16.12. pidettävän kokouksen yhteyteen järjestetään jouluruokailu ja kevään 2022
kokousajat päätetään vuoden loppupuolella kokouksessa.
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Vammaisneuvoston asiantuntijoiden valinta/nimeäminen
VAMNEUV 16.09.2021 § 42
2242/00.01.02.04/2021
Vammaisneuvostoon esitetään nykyisen neuvoston kauden 2021- 2023 aikaisiksi
asiantuntijoiksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella seuraavat henkilöt:
-

erityisdiakoni Tuula Mertanen, jonka työnkuvaan kuuluu tukea vammaisten
tasavertaisuutta seurakunnassa ja yhteiskunnassa sekä toimia seurakuntien
yhdyshenkilönä alansa yhteistyössä kirkon toimielinten, vammaisjärjestöjen
sekä muiden organisaatioiden kanssa Suomessa sekä ulkomailla.

-

asiantuntija Ritva Silvennoinen, joka on eläkkeellä oleva psykiatrinen
sairaanhoitaja ja perheterapeutti. Silvennoinen on Pohjois-Karjalan
kehitysvammaisten tukipiirin puheenjohtaja, Joensuun kehitysvammaisten
Tuki ry:n jäsen ja Joensuun seudun omaishoitajien ry:n hallituksen jäsen.
Lisäksi hän on mukana Pohjois-Karjalan Janessa (järjestöasiain
neuvottelukunta) edustamassa sosiaali-ja terveysjärjestöjä ja P-K Sotun
Järjestöjen kumppanuuspöydässä. Hän myös toimii taustatyöntekijänä P-K
Me Itse-ryhmässä. Se on maakunnallinen aikuisten kehitysvammaisten
henkilöiden ryhmä, yksi valtakunnallisen Me Itse ry ryhmistä.

Ehdotus:
Tuula Mertanen ja Ritva Silvennoinen valitaan asiantuntijoiksi puhe- ja läsnäolooikeudella vammaisneuvoston kaudelle 2021 – 2023. Lisäksi Silvennoiselle
maksetaan asiantuntijuudesta asianmukainen kokouspalkkio.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vammaisneuvoston suunnitelma vammaisneuvoston keskeisistä käsiteltävistä aiheista
VAMNEUV 16.09.2021 § 43
2242/00.01.02.04/2021
Joensuun kaupungin vammaisneuvoston keskeisiä tavoitteita ovat osallisuuden,
yhdenvertaisuuden, tietoisuuden ja tietopohjan, esteettömyyden ja
saavutettavuuden, itsenäisen elämän ja osallisuuden, itsenäisen liikkumisen
oikeuden, yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien, kuntoutuksen ja
terveyspalveluihin pääsyn, yhdenvertaisen työllistymisen ja työn saannin, riittävän
elintason ja sosiaaliturvan sekä kulttuuri-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan ja
urheiluun osallistumisen vahvistaminen ja vaikuttaminen.
Joensuun kaupungin vammaisneuvoston keskeisiä tehtäviä ovat:
- Vammaispoliittisen ohjelman tekeminen ja päivittäminen
- yhteistyö eri hallintokuntien kanssa
- yhteistyö järjestöjen sekä Siun soten, seurakunnan ja Kelan kanssa
- aloitteiden tekeminen kaupunginhallitukselle ja eri viranomaisille
- lausuntojen antaminen
- koulutuksen järjestäminen
- seminaarien, yleisö- ja ajankohtaistapahtumien järjestäminen
- vammaispalveluja koskeva tiedotus.
Vammaispoliittinen ohjelma on äskettäin päivitetty ja jaettu keskeisille kaupungin
toimielimille. Yhteistyötä on tehty paljon eri hallintokuntien, Siun soten ym. tahojen
kanssa. Lausuntoja on annettu säännöllisesti ja vammaispalveluja koskevaa
tiedotusta on tehty. Koulutukset, seminaarit ym. ovat olleet vähemmällä mm.
koronan vuoksi.
Ehdotus:
Syyskauden ajan vammaisneuvosto käsittelee kesken olevia saavutettavuus- ja
esteettömyysasioita sekä Siun soten vammaispalveluiden ajankohtaisia asioita.
Järjestetään etästudio Vammaisten hekilöiden oikeuksien neuvottelukunnan
(Vane) järjestämän verkon kautta tapahtuvan vammaisneuvostopäivän
(22.11.2021 - 23.11.2021) ajaksi. Lisäksi tehdään vanhusneuvoston kanssa
yhteistyössä katselmus Kuhasaloon ja hoidetaan äkillisiä, esille tulevia
vammaisneuvoston suunnitelman mukaisia asioita.
Vuoden 2022 keskeiset käsiteltävät teemat päätetään vuoden 2022
ensimmäisessä kokouksessa.
Päätös:
Hyväksytiin yksimielisesti.
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Tiedoksi merkittävät asiat
VAMNEUV 16.09.2021 § 44

1. Kuka on vuoden 2021 järjestöstara?
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE valitsee vuosittain
ehdotusten pohjalta maakunnan JärjestöStaran. JärjestöStara-palkinto
luovutetaan henkilölle tai taholle, joka on omalla toiminnallaan edesauttanut,
innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan
mahdollistamiseksi maakunnassa. Ehdota omaa staraasi 21.9.2021 mennessä.
Ehdotuksen voi jättää osoitteeseen
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7b5112de-87ea-4e27-bb2eb68109db95b5?displayId=Fin2336321.
Lisätietoja Hanna Kääriäinen, JANEn sihteeri, hanna.kaariainen@pksotu.fi, 044
715 2060, www.jelli.fi/jane/jarjestostara.
2. Pohjois-Karjalan järjestöpäivä tulossa 30.10.2021!
Järjestöpäivä järjestetään verkossa. Lisätietoja tulossa syyskuun aikana.
Lisätiedot löytyvät www.jelli.fi/jane.
3. Mielenkiintoisia webinaareja tulossa syksyn aikana
Lisätietoja webinaareista https://www.jelli.fi/ajankohtaista/webinaaritverkkokoulutukset-ja-luennot/.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi.
Vammaisneuvosto päätti myös, että vammaisneuvosto pohtii tänä vuonna,
nimettäisiinkö vuoden 2021 esteettömyyspalkinnon saaja.

JOENSUUN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA 7/2021

Vammaisneuvosto

§ 45

10

16.09.2021

Muut mahdolliset asiat
VAMNEUV 16.09.2021 § 45
1. Vammaisneuvostopäivä 22.–23.11.2021: Pyyntö hyvistä käytännöistä
Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke ja vammaisten henkilöiden
oikeuksien neuvottelukunta VANE järjestävät yhdessä kansallisen
Vammaisneuvostopäivän 22.–23.11.2021. Tapahtuma järjestetään
verkkoseminaarina kahtena peräkkäisenä iltapäivänä klo 13–16. Tapahtuman
tavoitteena on, että vammaisneuvostojen edustajilla olisi nykyistä enemmän
mahdollisuuksia valtakunnalliseen kokemusten- ja tiedonvaihtoon sekä yhteiseen
kehittämiseen. Tapahtuman teemat on valittu vammaisneuvostoille keväällä 2021
tehdyn kyselyn pohjalta.
Avoin hallinto ja VANE pyytävät vammaisneuvostoilta esimerkkejä hyvistä
käytännöistä. Esimerkit voivat koskea vaikuttamistyötä ja käytänteitä siitä, miten
vammaisneuvosto toimii vammaisasioiden edistämiseksi kunnassa. Esimerkit
kootaan yhteen Vammaisneuvostopäivää varten ja niistä osaa esitellään
Vammaisneuvostopäivän ohjelmassa 22. marraskuuta. Pyydetään lähettämään
lyhyitä kuvauksia hyvistä käytännöistä osoitteeseen avoinhallinto@vm.fi
perjantaihin 15.10.2021 mennessä. Vane on myös yhteydessä niihin
neuvostoihin, joista toivoo lyhyttä esittelyä esimerkistä
Vammaisneuvostopäivässä.
Vammaisneuvostopäivään ovat lämpimästi tervetulleita kaikki
vammaisneuvostojen jäsenet. Tapahtuma on maksuton. Tilaisuudessa
järjestetään viittomakielen tulkkaus ja kirjoitustulkkaus.
Pyydetään merkitsemään tapahtuman kalentereihin. Tapahtuman varsinainen
kutsu ja tarkempi ohjelma lähetetään syyskuun loppuun mennessä.
Lisätietoja:
Johanna Nurmi, avoimen hallinnon hanke (etunimi.sukunimi@vm.fi)
Merja Heikkonen ja Tea Hoffrén, vammaisten henkilöiden oikeuksien
neuvottelukunta VANE (etunimi.sukunimi@stm.fi).
2. Kutsu Siun Soten vammaispalvelujen lomakkeen digiraatiin!
Siun sote kehittää sähköistä asiointia perinteisten palveluiden rinnalla, jotta voi
tarjota asiakkaille monipuolisempia yhteydenottomahdollisuuksia. Tavoitteena on,
että tulevaisuudessa sähköiset palvelut sujuvoittavat asiakkaiden asiointia Siun
soten toimijoiden kanssa.
Siun sote kutsuu vammaisneuvoston jäsenet mukaan digiraatiin ja pyytää
vammaisneuvoston apua digiraadin muodostamisessa (6-10 henkilöä).
Osallistumalla digiraatiin autat saamaan arvokasta tietoa ja kehittämään
sähköisten lomakkeiden käyttöä Siun soten asiakkaiden näkökulmasta. Digiraatiin
voi ottaa mahdollisuuksien mukaan mukaasi älypuhelimen, tablet-laitteen tai
kannettavan tietokoneen. Tarvitset myös vahvan tunnistautumisen välineen, eli
pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.
Digiraati pidetään joko 11.10 tai 25.10.2021 klo 14–16. Koronarajoituksen vuoksi
on mahdollista osallistua maksimissaan kymmenen henkilöä. Paikan päällä
huomioidaan turvavälit, suojaimet ja käsidesi. Muutokset ovat mahdollisia
alueellisten koronarajoituksien mukaisesti.
Ehdotus:
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Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi, ja päättää, halutaanko koota listausta
hyvistä käytänteistä ennen 15.10.2021 vammaisneuvostopäivää varten. Lisäksi
vammaisneuvosto päättää mahdolliset osallistujat digiraatiin, sekä vahvistaa, onko
11.10 vai 25.10 parempi päivämäärä digiraadille.
Päätös:
Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi. Vammaisneuvosto päätti, että
vammaisneuvostoon kuuluvat kirjaavat ylös vammaisneuvoston hyvät käytännöt ja
lähettävät ne vammaisneuvoston sihteerille sähköpostitse 27.9.2021 mennessä.
Vammaisneuvoston sihteeri tekee hyvistä käytännöistä koosteen ja toimittaa sen
avoimelle hallinnolle ja Vanelle sähköpostitse.
Vammaisneuvosto nimesi jäsenet Siun soten digiraatiin, ja päätti, että digiraati
kokoontuu 11.10. 2021. Vammaisneuvoston sihteeri ilmoittaa osallistujat ja
päivämäärän Siun sotelle.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45
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.

