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VAMMAISNEUVOSTO  
 
KOKOUSPÖYTÄKIRJA  

 
Aika ja paikka: keskiviikkona 18.5.2022 klo 14.00-15.00 
Kauhajoen kaupungintalon valtuustosali 

 
Paikalla: 
Tuomas Koivuniemi, puheenjohtaja (Epilepsialiitto ry) 
Arsi Yli-Yrjänäinen, jäsen (Kauhajoen Tules ry) 
Pekka Kuusela, jäsen (Kauhajoen Invalidit ry)  
Marjut Pollari, jäsen (E-P:n MS-yhdistys/ 3-joen kerho)  
Onni Rinta-Korhonen, jäsen (Pohjanmaan Näkövammaiset ry)   
Markus Viitala, jäsen (kokemusasiantuntija) 
Mika Kytöharju, kaupunginhallituksen edustaja  
Esa Alapiha, rakennusalan asiantuntija, Kauhajoen kaupunki  
Maarit Kaari, sihteeri, Kauhajoen kaupunki 
 
Teams: 
Sinikka Honkaranta, jäsen (E-P:n  Diabetesyhdistys ry) 
Heli Paulaharju, jäsen (Kehitysvammaisten Tuki ry) 
Maria Laine, LLKY-edustaja  
 
Poissa: 
Tellervo Yli-Keturi, jäsen (Suupohjan kuulo) 
Kirsi Hietalahti-lehtikevari, Kauhajoen kaupunki, hyvinvointilautakunta  
 
 
Asialista 

 
1. Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 14.00 toivotti kaikki tervetulleiksi ja totesi 

läsnäolijat, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
2. Carita Lintula esitteli kotopalvelu-toimintaa teamsin kautta (entiset TAP-palvelut): 

 

 Palvelun esite ja lisätietoa löytyy: www.llky.fi – vammaispalvelut – tap-palvelut 

 Tuetun asumisen palvelu (TAP-palvelu) on LLKY:n omaa toimintaa, jolla 
tuetaan vaikeavammaisen henkilön kotona asumista. Tiimissä 
työskentelevät asumisavustajat, työjärjestelijä sekä TAP-koordinaattori. 
 

 Asumisavustajat auttavat asiakasta välttämättömissä päivittäisissä 
toimissa sekä pienimuotoisissa kodin askareissa. 
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 Tuetun asumisen palvelu räätälöidään yksilöllisesti jokaisen asiakkaan 
tarpeen mukaisesti. Asumisavustajat ovat töissä viikon jokaisena päivänä 
kahdessa vuorossa (aamu- ja iltavuoro). Palvelu on asiakkaalle 
maksutonta. 
  

 Palvelu on saatavilla hakemuksesta, joka löytyy nettisivuilta  
 

 Kysymys asiointiavusta: 
 

- asiointiapua on saatavilla kuljetuspalveluiden yhteydessä 
 

 Kysymys henkilökohtaisen avustajan saamisesta: 
 

- henkilökohtaista apua esim. harrastustoimintaa on saatavilla hakemuksesta 
(hakemus: vammaispalvelu-hakemus / henkilökohtaisen avun- hakemus 
llky:n nettisivuilla) 

 

 Samalla keskusteltiin myös hyvinvointialueen nettisivuista; siellä tulisi olla 
erikseen oma sivu lomakkeille, josta voisi hakea hakusanalla tarvitsemaansa 
lomaketta 
 

 
3. Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirjat (16.2. ja 30.3.) 

 
4. Merkitään tiedoksi: E-P:n MS-yhdistys/ 3-joen kerhon varajäseneksi on 

kaupunginhallitus vahvistanut Suvi Salosen 
 

 
5. Muistutettiin ilmoittautumaan:  

 
Neuvostojen kokoontuminen:  

 
Neuvostojen yhteinen vapaamuotoinen kokoontuminen kesäkuussa;  
ke 15.6. klo 14.00 

 Tutustuminen 

 Sporttitori (Maarit) 

 Kauhajoen Invalidit tarjoaa kahvit ja tilan 

 Ilmoittautumiset pe 10.6. mennessä: maarit.kaari(at)kauhajoki.fi 
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6. Muut asiat 
 

 Vammaisneuvoston näkemyksiä seuraaviin asioihin: 
 
1.Millaisista asioista Kauhajoki tunnetaan 5-10 kymmenen vuoden päästä (kolme 
oleellista nostoa ja saa perustella)? 
 

- Geopark- alueen markkinointi ja esteettömien reittien kehittäminen ja 
markkinointi  

- Luonto vetovoimatekijäksi 
- Monipuoliset harrastusmahdollisuudet tunnetuksi 

 
2.Millaisiin asioihin Kauhajoen tulisi panostaa enemmän tulevaisuudessa (kolme 
oleellisinta nostoa ja saa perustella)? 
 

- Maauimala-hanke käyntiin 
- Koulutusmahdollisuuksien säilyttäminen 

 
3.Millaisiin asioihin Kauhajoen tulisi vähentää panostuksiaan tulevaisuudessa 
(kolme oleellisinta nostoa ja saa perustella)?  
 

- ei huomioita 
 
4. Muut huomiot 
 

- Soten vaikutus Kauhajoen palveluihin? 
- Vammaisneuvosto toivoo, että vammkais- ja vanhuspalvelut hoidetaan 

mallikkaasti sote-alueellakin sekä että 3-sektoria tuetaan edelleen osana 
hyvinvointipalveluiden toimintaa 

 

 Tiedoksi: Kokouspalkkiot maksetaan 4 kertaa vuodessa pöytäkirjojen mukaan 
(maksatus lähtee vasta pöytäkirjan valmistumisen jälkeen) 

 

 Tiedoksi: Tasa-arvo liikunnassa – webinaari 23.5. ja 2.6. : ilmoittautuminen 
https://avi.fi/tapahtuma/-/9955695 (tullut myös kaikkien sähköpostiin aiemmin) 

 
 

7. Seuraava kokous: ke 28.9.2022 klo 19.00 Räimiskän yläkerran kokoustilassa  
 

 
Pöytäkirjan allekirjoitukset 
Tuomas Koivuniemi   Maarit Kaari 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
Kokouspöytäkirjan oikeaksi todistavat: 
Marjut Pollari   Arsi Yli-Yrjänäinen 
jäsen    jäsen 

https://avi.fi/tapahtuma/-/9955695

