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25.2.2022

KOKOUSPOYTAKIRJA
Kauhajoen vammaisneuvosto
Aika ja paikka: Kaupungintalon valtuustosali 16.2.2022 klo 14.00

Paikalla:
Tuomas Koivuniemi, puheenjohtaja, Epilepsialiitto ry, Kauhajoen Sydänyhdistys ry
Arsi Yli-Yrjänäinen, Kauhajoen Tules ry (varajäsen: Hanna Kuutti)
Pekka Kuusela, Kauhajoen Invalidit ry (varajäsen Pekka Niemi)
Marjut Pollari, E-P:n Neuro-yhdistys/ 3-joen Neurokerho
Onni Rinta-Korhonen, Pohjanmaan Näkövammaiset ry (varajäsen Markus Viitala)
Hillervo Kujanpää, varajäsen, Suupohjan kuulo
Heli Paulaharju, Kehitysvammaisten Tuki ry (varajäsen: Outi Peltonen)
Mika Kytöharju, kaupunginhallituksen edustaja (varaedustaja:Katri Rinta-Halkola)
Esa Alapiha, rakennusalan asiantuntija, Kauhajoen kaupunki (varaedustaja: Pasi Lassila)
Maria Laine, LLKY-edustaja (varajäsen: Sinikka Keski-Äijö)
Maarit Kaari, Kauhajoen kaupunki, sihteeri
Eetu Myllyniemi, kunnossapitopäällikkö, Kauhajoen kaupunki
Markus Viitala, kokemusasiantuntija
Teams:
Kirsi Hietalahti-Lehtikevari, Kauhajoen kaupunki, hyvinvointilautakunta (varajäsen: Riitta
Myllyaho)
Sinikka Honkaranta, E-P:n Diabetesyhdistys ry (varajäsen: Hanna-Kaisa Kippola)
Poissa:
Tellervo YIi-Keturi

1. Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 14.00 toivotti kaikki tervetulleiksi ja totesi
läsnäolijat, jotka esittelivät itsensä. ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen asiat:
•
•
•

Vammaisneuvostolle on luotu oma sähköposti: vammaisneuvosto@kauhajoki.fi
Myös muilla neuvostoilla on oma sähköposti
Päivitys kaupungin nettisivuille on tehty ja yhteystiedot löytyvät neuvostojen
yhteiseltä sivulta:
https://kauhajoki.fi/kaupunki-ja-hallinto/luottamuselimetlnuorisovaltuusto
vanhusneuvosto-ja-vammaisneuvosto/

•

Neuvostojen yhteinen kokoontuminen suunniteltiin tapahtuvaksi kesäkuun alussa
Asuulissa; Pekka Kuusela katsoo milloin on vapaata ja tiedottaa siitä
vammaisneuvostoa, jolloin voidaan tehdä kutsu muille neuvostoille
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•

Esteettömyys-asiat; maalaukset ja merkinnät; paikalla kutsuttuna kaupungin
kunnossapitopäällikkö Eetu Myllyniemi

•

Toivotaan että, Inva-parkkipaikat merkitään vielä selkeämmin kaupungintalon
parkkipaikalla eli kolme invapaikkaa maalataan ja laitetaan selvä P-kyltti
invatunnuksella paikoilleen.
Kirjaston inva-paikan viereen tarvitaan toinen inva-paikka.
Yhteiskoulun pääoven lähettyvillä olevan inva-paikan siirto lähimpänä olevaan
parkkiruutuun, auditorion inva-paikka on ok.
Sanssin kulttuurikeskuksen sisäänkäynnin parkkipaikat Eduskunnankadun puolelta
tarkentuvat tulevan kesän aikna. Piha on haasteellinen koska ei ole suunniteltu
parkkialueeksi ollenkaan (entinen koulun piha) sekä oman haasteensa tuo
hammashoitolan puolelta tuleva kauttakulkuliikenne.
Punaisen tuvan parkkialueelle on tulossa inva-paikka .
Virkun invaparkkipaikka urheilutalon puolella: toinen selkeästi merkitty paikka lisää
heti jo olemassa olevan paikan viereen.
Räimiskän ulkohissin tilanne puhuttaa edelleen: vammaisneuvosto esittää
suoja katoksen asentamista/rakentamista

•
•
•

•
•
•

3. Muut asiat:
•

Kolmen joen neurokerho esittää varajäsenekseen Suvi Salosta
(kaupunginhallituksen päätettäväksi). Asian esitti varsinainen jäsen Marjut Pollari

4. Pekka Kuuselan puheenvuoro koskien kuljetuspalveluita ja kotihoitopalveluita:
Toteutuuko yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus esim. kuljetuspalveluissa
kun tilattaessa ei tiedä mitä on tulossa
Sinikka Honkaranta kommentoi puheenvuoroa: omaa valintaansa voi ohjata
sanomalla kenen palveluntuottajan kyytiin ei halua
Maria Laine kommentoi puheenvuoroa: keskustaksissa on mahdollisuus lisätä
omaan profiiliinsa esim. omat rajoituksensa ja siellä voi myös lisätä
palveluntuottajat joiden kalusto ei sovellu ko. asiakkaan kuljettamaan.
Vakiotaksioikeuden saaminen vaatii sellaisia vammaisuuteen ja sairauteen
liittyviä haasteita, jonka puuttuminen estää matkan toteutumisen
LLKY:llä on tulossa keskustelu keskustaksin kanssa, jossa haasteista käydään
keskustelua
Onni Rinta-Korhonen kommentoi: taksiuudistuksen jälkeen palvelu on
heikentynyt huomattavasti

Pekka Kuusela Kotipalvelutilanteesta Kauhajoella; henkilökunnasta pulaa, osan
ammattitaidossa on vajausta (kotipalvelu)
Pekka Kuusela kysyi tuetun asumisen perustelut; millä perusteella sitä
annetaan. Maria Laine vastasi, että tämä vammaispalvelulain perusteella
vaikeavammaisille kohdennettu palvelu, joka on vakinaistettu vuoden alusta
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Koordinaattori voisi tulla tästä kertomaan lisää
vammaisneuvostolle (Carita Lintula, LLKY).
Kutsutaan koordinaattori kertomaan kotopalvelu-toiminnasta
Maria Laine; henkilökohtaisen avun tarve määritellään erikseen esim.
harrastamiseen tarvittava apu ja henkilökohtainen apu esim.
kaupassakäyntiapua varten määritellään muutoin kuin Kotopalvelun kautta
Hillervo Kujanpää kysyy remontoidun auditorion äänentoistolaitteiston tilasta;
Esa selvittää onko induktiosilmukka jne.
Puheenjohtaja kyseli Maria Laineelta hyvinvointialueen suunnittelun tuomia
muutoksia; Maria vastasi työryhmät suunnittelevat toimintaa ja asiat ovat vielä
kesken

5. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen:
Seuraava kokous ke 18.5.2022 klo 14.00

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
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Tuomas Koivuniemi
puheenjohtaja
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Marjut Pollari
Jäsen

Varajäsen
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