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Vammaisneuvosto 1 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Heikura ja Riitta 

Vieltojärvi.  

 

Päätösehdotus:  

Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi 

vammaisneuvoston jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen 

vammaisneuvosto päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Ensimmäisessä kokouksessa jäsenet ilmoittavat yhteystietonsa.  

Sovitaan kokousmateriaalin toimittamistavasta.  

 

Selostus: 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on 

todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

pöytäkirjan tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä kunnan 

virastotalolla ja Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, 

pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli 

heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden 

allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus 

osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Vammaisneuvosto 2 § Vammaisneuvoston toiminta vuonna 2018 

 

Päätös: 

Tarkennetun ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: 

Käsittelyn kuluessa ehdotusta tarkennettiin.  

Todettiin että Maarit Rinne on osallistunut ”Digi haltuun”-hankkeen 

infotilaisuuteen. Tilaisuudessa oli kiinnitetty huomioita Windows 10 

käyttöönottoon liittyviin vaikeuksiin mihin tulisi vammaisneuvoston 

mielestä järjestää apua paikkakunnalle. 

Hankkeen digi-kaveri-valmennus toteutuu maaliskuussa. 

 

Ehdotus: 

Vammaisneuvosto esittää hyvinvointilautakunnalle, että 

hyvinvointilautakunnan toimintakertomukseen tulisi vammaisneuvoston 

toiminnasta v.2018 seuraavaa: 

Vammaisneuvosto on kokoontunut v.2018 neljä kertaa. Vammaisneuvosto 

on nimennyt edustajansa valtuustoon ja hyvinvointilautakuntaan. 

Vammaisneuvosto on lausunut kunnan kuljetuspalvelujen 

järjestämisestä.  

Ottanut kantaa kunnanviraston esteettömyyteen ja alustavaan 

peruskorjaussuunnitelmaan. Vammaisneuvosto on lausunut 

tulkkipalveluiden toimivuuden parantamistarpeesta. Tulkkipalvelut 

paikkakunnalle ovatkin järjestyneet nykyisin hyvin, mikäli tilaus on 

tullut hyvissä ajoin.  

Talousarvioon esitettiin määrärahaa kuljetusten järjestämiseen 

paikkakunnan tilaisuuksiin ja harrastuksiin, mutta kunnan vuoden 

2019 talousarvioon ei määrärahaa otettu. Asiaa on aiottu kunnassa 

tarkastella uudelleen v. 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä. 

Vammaisneuvosto aikoo v.2019 aikana kokeilla kuljetuspalvelujen 

järjestämistä määrärahansa puitteissa. 

Vammaisneuvosto on keskustellut sähköisten palvelujen 

esteettömyydestä sekä perehtynyt ASPA-säätiön ”Digi haltuun ” –

hankkeeseen. 

Vuodelle 2019 on suunniteltu esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta 

käsittelevää tilaisuutta Väärtipäivien yhteyteen. 

Vammaisneuvosto on lausunut liikuntasalin yhteyteen tulevan 

kuntosaliin liittyen.  

Vammaisneuvoston jäsen Timo Leppäjärvi on osallistunut kunnan 

edustajana maakunnan vammaisneuvoston toimintaan.  

 

Kertomukseen liitetään taulukko vammaisneuvoston kokouksista ja 

jäsenten osallistumisesta niihin.  

 

Selostus: 

Kuntalain mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus.  
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Taulukko vammaisneuvoston kokouksista ja jäsenten osallistumisesta 

esitetään kokouksessa.  
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Vammaisneuvosto 3 § Erityislasten tilanne Enontekiöllä: 

teemakeskustelu  

 

Päätös: 

Sovittiin että vammaisneuvoston terveisit viedään valtuustoon: 

 

1. Erityislastentarhanopettajan palvelut tulisi olla osa kunnan 

varhaiskasvatusta.  

 

2. Moniammatillinen yhteistyön jatko tulisi turvata.  

 

3. Kuntoutusterapian puutteet paikkakunnalla; puheterapiaa on 

tarjolla liian vähän, toimintaterapiaa ei tällä hetkellä ole 

saatavissa lainkaan.  

 

4.Omaishoidon vapaapäiviä ei kaikille ole pystytty järjestämään. 

Tukiperheitä ei ole paikkakunnalla. Vanhemmille ei ole tarjolla 

muitakaan jaksamista tukevia palveluja, esimerkiksi perhetyötä, 

palveluseteleitä siivoukseen tai muihin palveluihin tms.  

 

5. Vammaispalvelulain 8 c § mukaista henkilökohtaista apua 

virkistykseen ja osallisuuteen, esimerkiksi vapaa-aika-avustajan 

avulla ei ole kaikille pystytty järjestämään. 

 

6. Kesäaikaisen päivähoidon järjestäminen päivähoitoiän ylittäneille 

erityislapsille ei ole aina onnistunut koska asia organisoidaan joka 

kesä uudelleen kulloisellakin työvoimalla. Kun työntekijöitä on 

vähän, on järjestelmä yleensä hyvin haavoittuva ja vaatii 

työssäkäyviltä vanhemmilta paljon joustavuutta.  

 

Erityislasten kesäaikaisen päivähoidon tulisi sisältyä koulunkäynnin 

ohjaajien tehtäviin, koska kesäaikaisen hoitajan tulisi olla 

lapselle tuttu. Tämä tulisi huomioida koulunkäynnin ohjaajan 

tehtäviä haettavaksi julistettaessa.  

 

7. Lapsille ja nuorille on vähän toimintaa. Erityislapsille 

toimintaa paikkakunnalla ei juuri ole. 

 

8. Saamenkielisiä palveluita ei ole puheterapiaa lukuun ottamatta. 

Vahvuutena kunnassa on päivähoidon ja perusopetuksen järjestelyt ja 

tukitoimet sekä vahva osaaminen näissä palveluissa. 

 

Käsittely: 

Avun saaminen ilman diagnoosia on vaikeaa. 

Keskustelussa todettiin: 

Erityislastentarhanopettaja puuttuu päivähoidossa. 

Varhaiskasvatuksessa tilanne huolestuttava. 

Erityislastentarhanopettajaa ei ole. Perusterveydenhuollon psykologi 
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ei tee perustason tutkimuksia jolloin lapsi ei pääse erityistason 

tutkimuksiin.  

Matalan kynnyksen kuntouttavat ryhmät puuttuvat 

varhaiskasvatusikäisillä.  

Varhainen tuki ensiarvoisen tärkeää. Koulun tukitoimille vaaditaan 

lääkärintodistus, josta syystä tulisi päästä tutkimuksiin.  

 

Lapsuuden ajan kuntoutuksen puutteet voivat heijastua koko elämään.  

 

Katsottiin että myös hyvinvointilautakunnan tulisi käsitellä 

erityislastentarhanopettajan tehtävien hoitamista. Kyse on lasten 

hyvinvoinnista. Pulmana on myös kuntalaispalautteen mukaan, että 

opettajilla ei aina ole tietoa lapsella todetuista 

erityisvaikeuksia. Tiedon pitäisi kulkea kuntoutuksen ammattilaisten 

ja koulun välillä. 

 

Hyvät käytännöt kuntoutusyhteistyössä ovat aiemmin osoittautuneet 

tulokselliseksi ja estäneet koulupudokkuutta. Varhainen tuki on 

tärkeää. Hyväksi todetut käytännöt tulisi turvaa tulevaisuudessa. 

 

Haluttiin selvitettävän onko koulukuraattorin toimenkuvassa tilaa 

kuntoutuksen yhdyshenkilönä toimimiseen.  

 

Vanhempien tukeminen tärkeää.  

 

Ehdotus:  

Vammaisneuvosto keskustelee asiasta 

 

Selostus: 

Erityislasten tilanne (perusturvajohtaja)  

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta mukainen erityishuolto-

ohjelma on Enontekiöllä laadittu alle 10 lapselle. Yleensä 

terveyskeskuslääkäri lähettää lapsen tutkimuksiin Lapin 

keskussairaalaan josta tehdään suositus tutkimus-ja 

kuntoutusjaksosta Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä. 

Lapset ja nuoret käyvät vuosittain tai harvemmin tutkimus-ja 

kuntoutusjaksoilla joista saadaan kirjallinen kuntoutussuunnitelma 

kotikuntaan. Sosiaalitoimen palvelusuunnitelmassa sovitaan, miten 

suosituksia sovelletaan kotikunnassa. 

 

Lapset, joiden hoito ja kasvatus, on sitovaa ja vaativaa, ovat 

omaishoidon tuen piirissä.  

 

Erityislasten omaiset, Elo ry, järjestää paikkakunnalla 

yhdistystoimintaa omaisille. 

 

Enontekiön perusterveydenhuollossa ja kunnassa; päivähoidossa ja 

sosiaalipalveluissa ja perusterveydenhuollossa tiedostettiin 1990-
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luvulla, että kuntoutus ja tukitoimet on vaikuttavinta aloittaa 

mahdollisimman varhain. Kouluttauduttiin kuntouttavan toiminnan 

järjestämiseen mm. Oppiva-hankkeessa.  Ymmärrettiin myös, että 

monialainen yhteistyö palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä 

on tuloksellista.  

 

Kunnassa oli erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan toimi vv. 

1.11.2012 – 31.8.2018.  Työntekijä toimi yhdyshenkilönä koteihin, 

järjesti alle kouluikäisille lapsille kuntouttavaa toimintaa ja tuki 

vanhempia ja läheisiä. Erityislastentarhanopettaja –kuntoutusohjaaja 

myös koordinoi lapselle järjestettäviä palveluja. Toimi lopetettiin 

v. 2018.  

 

Kolpeneen palvelukeskuksella on syksystä 2018 alkaen alueellinen 

kuntoutusohjaaja Kittilässä joka kuntoutusohjaaja ostopalveluna käy 

Enontekiöllä noin kerran viikossa. On myös ostettu yksityiseltä 

kuntoutuslaitokselta kuntoutusohjausta.   

 

Sosiaalitoimiston näkökulman mukaan hankaluutena on tällä hetkellä: 

1. kuntoutusterapian puutteet paikkakunnalla; puheterapiaa on 

tarjolla liian vähän, toimintaterapiaa ei tällä hetkellä ole 

saatavissa lainkaan.  

 

2.Omaishoidon vapaapäiviä ei kaikille ole pystytty järjestämään. 

Tukiperheitä ei ole paikkakunnalla. Vanhemmille ei ole tarjolla 

muitakaan jaksamista tukevia palveluja, esimerkiksi perhetyötä, 

palveluseteleitä siivoukseen tai muihin palveluihin tms.  

 

3. Vammaispalvelulain 8 c § mukaista henkilökohtaista apua 

virkistykseen ja osallisuuteen, esimerkiksi vapaa-aika-avustajan 

avulla ei ole kaikille pystytty järjestämään. 

 

4. Kesäaikaisen päivähoidon järjestäminen päivähoitoiän ylittäneille 

erityislapsille ei ole aina onnistunut koska asia organisoidaan joka 

kesä uudelleen kulloisellakin työvoimalla. Kun työntekijöitä on 

vähän, on järjestelmä yleensä hyvin haavoittuja ja vaatii 

työssäkäyviltä vanhemmilta paljon joustavuutta.  

5. Lapsille ja nuorille on vähän toimintaa. Erityislapsille 

toimintaa paikkakunnalla ei juuri ole. 

 

6. Saamenkielisiä palveluita ei ole puheterapiaa lukuunottamatta. 

Vahvuutena kunnassa on päivähoidon ja perusopetuksen järjestelyt ja 

tukitoimet sekä vahva osaaminen näissä palveluissa. 

 

Lasten ja nuorten kuntoutuspolkua on työstetty terveydenhuollon 

johdolla yhteistyössä lasten ja nuorten palvelujen toimijoiden 

kanssa. Kokouksekseen selvitetään miten työntekijät kokevat 

palvelupolun toimivan.  



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Vammaisneuvosto      _______ _26.2.2019_________________ 9 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2019 

        

                                                     

                                    

Vammaisneuvosto 4 § Mielenterveyskuntoutujien tilanne Enontekiöllä; 

teemakeskustelu  

 

Päätös: 

Mielenterveyskuntoutujat ovat väliinputoajia suhteessa 

kuntoutuspalveluihin ja Vammaispalveluihin.   

 

STEA pienavustus ennaltaehkäisevään työhön. Olisi toivottavaa, että 

avustusta mielenterveyttä vahvistavaan työhön yhdistykset hakisivat.  

 

Mielenterveyskuntoutujien toiminnallinen päivätoimintaryhmä tulisi 

taas aloittaa. 

 

Mielenterveyskuntoutujien yksilölliset tarpeet pitää huomioida. 

Mielenterveyskuntoutujia pitää kuulla. 

 

Ehdotus SámiSoster ry:lle: Mettäterapiaa myös naisleskille ja 

pitkäaikaissairaille ennaltaehkäisevässä mielessä.  

 

Päätettiin kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin. 

 

1. Kuntoutus ei välttämättä toteudu. Ei ole kuntoutussuunnitelmia 

eikä sopivia kuntoutusmuotoja. Epäselvää saattaa olla mikä taho 

vastaa kuntoutuksesta. 

2. Osatyökykyisten on vaikea löytää työtä paikkakunnalla, kun 

työpaikat ovat pieniä ja toimenkuvat laajoja. 

3. Palvelujen tulisi olla helposti saatavia ja sairaista tulisi 

huolehtia.  

4. Matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluja on satunnaisesti; 

esim. univaikeudet, yksinäisyys, lievä masennus, sururyhmät jne. 

 

Asennemuutos mielenterveyshäiriöihin ja –sairauksiin on muuttunut 

parempaan suuntaan.  

 

Käsittely: 

Keskustelussa todettiin seuraavaa: Kuntoutuksesta vastuun ottaminen 

ja suunnittelu on epäselvää.  Palvelujen järjestäminen laajaan 

kuntaan on haasteellista. Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen 

mennyt hyvään suuntaan. Yksilölliset tarpeet tulee huomioida. 

Perusoikeus hoitoon ja kuntoutukseen tulisi turvata myös 

mielenterveyskuntoutujille.  

 

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kohdalla on 

tiedonkulussa ongelmia kuntoutuksen kohdalla.  

 

Palvelulupauksessa tulisi pysyä mielenterveyskuntoutujien kohdalla. 

 

Päivätoiminta olisi turvata. 
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Kynnys avun hakemiseen madaltunut, mikä on hyvä asia. Asenne 

ilmapiiri on muuttunut. 

 

Elämän kriiseihin voi liittyä tarvetta käsitellä kriisiin liittyviä 

tunteita. Tähän tulisi olla mahdollisuus. Elämä voi muuttua 

hetkessä. Mielenterveyden kuntouttamisesta fyysisen sairauden 

kohdatessa tulisi huolehtia. Kuntoutusta ja mielenterveyden 

huomioimista tulisi tarjota, vaikka kuntoutujalla tai sairastuneella 

ei olisi aloitekykyä palvelujen hakemiseen.  

 

Mielenterveyskuntoutujia tulisi kuunnella omassa asiassaan.  

 

SSRI – mielialaan vaikuttaviin lääkkeet vaikuttavat laaja-alaisesti 

ja niiden suhteen tulisi saada riittävästi tukea ja seurantaa.  

 

Mielenterveyden vahvistaminen, miten sitä toteutetaan 

paikkakunnalla? 

 

Odotetaanko eläkeläisiltä tai sairaslomalla olevilta passiivisuutta 

joka estää kuntoutumisesta?  

 

Kognitiiviset ongelmat, jotka eivät näy ulospäin, niitä usein 

vähätellään tai niihin ei saa tukea ympäristöltä.  

 

Paikkakunnalla on aktiviteettejä, mutta ovatko ne liian tiukkaan 

rajattuja tietylle kohderyhmälle. Väestöpohja on pieni, joten 

toimintaa on vaikea saada aikaan jos kohdejoukko on pieni.  

 

Heidi Risto poistui asian käsittelyn jälkeen.  

 

Ehdotus: 

Vammaisneuvosto keskustelee asiasta.  

 

Selostus (perusturvajohtaja) Mielenterveyskuntoutujien tilanne 

Lapin sairaanhoitopiiri järjestää mielenterveyspalvelut. 

Mielenterveyspalvelujen tilanne parani v.2017 kun 

perusterveydenhuollon yhteyteen saatiin Muonion ja Enontekiön 

alueelle toinen sairaanhoitaja. Esite palveluista esityslistan 

oheismateriaalina.  

 

Duodecim Terveyskirjaston mukaan joka viides suomalainen sairastaa 

jotakin mielenterveyshäiriötä. Tämän mukaan Enontekiöllä olisi 

mielenterveyshäiriöitä sairastavia n. 200 henkilöä.   

 

Kunnan kotipalvelujen piiriin, on hakemuksesta otettu kriteerin 

mukaisesti mielenterveyskuntoutujia joiden toimintakyky suhteessa 

arkitoimintoihin on alentunut. Kunnan kotipalvelu on mukana ns. 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Vammaisneuvosto      _______ _26.2.2019_________________ 11 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2019 

        

                                                     

                                    

Recovery-toimintaorientaatiohankkeessa jossa hankkeessa pyritään 

luomaan kaikille sairaanhoitopiirin toimijoille yhteinen viitekehys 

mielenterveysasiakkaiden kanssa toimimiseen. Recovery-

toimintaorientaatio korostaa henkilön mielekkääksi kokemaa elämää, 

toimivaa arkea ja toivoa. Sairaudesta huolimatta elämä voi olla 

hyvää ja toimivaa.  

 

Muonion ja Enontekiön alueella terveydenhuollon ja kuntien 

sosiaalitoimilla on terveydenhuoltovetoinen ns. Miepä-ryhmä joka 

koordinoi ja kehittää mielenterveyspalvelua. 

 

Päivätoimintaa, työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta, 

lukuunottamatta kotipalvelun asiakkailleen tarjoamaa 

arkikuntoutusta, ei tällä hetkellä juuri ole. Hyrylään on voitu 

toisinaan ottaa asiakkaaksi myös mielenterveyskuntoutujia.  

Asumisvalmennusta ja asumisen tukea on hankittu Aspa-Palvelut Oy:n 

ASPA-koti Riekonmarjasta. Riekonmarjassa toimi aiemmin 

mielenterveyskuntoutujien päiväryhmä muutaman kerran viikossa mutta 

ryhmä lopetettiin, kun toimintaan osallistuvien määrä väheni.   

 

Sosiaalitoimiston näkökulmasta hankaluutena on: 

1. Kuntoutus ei välttämättä toteudu. Ei ole kuntoutussuunnitelmia 

eikä sopivia kuntoutusmuotoja. Epäselvää saattaa olla mikä taho 

vastaa kuntoutuksesta. 

2. Osatyökykyisten on vaikea löytää työtä paikkakunnalla, kun 

työpaikat ovat pieniä ja toimenkuvat laajoja. 

3. Osa palveluja tarvitsevista ei halua käyttää olemassa olevia 

palveluja hoitosuunnitelmansa mukaisesti, jolloin terveystilanne 

saattaa vaikeutua ja tilanne kriisiytyä. 

4. Matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluja on satunnaisesti; 

esim. univaikeudet, yksinäisyys, lievä masennus, sururyhmät jne. 

 

Vahvuutena Enontekiöllä on asiantunteva ja osaava henkilöstö sekä 

yhteisöllisyys. SamiSoster ry:llä on päihdetyötä; mm. ns. 

kohtaamispaikkatoimintaa ja yhteistyössä sosiaalitoimiston kanssa; 

ns. Mettäterapiaa.   
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Vammaisneuvosto 5 § Arvio vammaisten henkilöiden tilanteesta 

Enontekiöllä kunnan hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia varten  

 

Päätös:  

Asia siirretään.  

Todettiin että hyvinvointikysely vaati paljon voimavaroja, joten 

vastaukset vinoutuneet.  

 

Ehdotus: 

Vammaisneuvosto lausuu arvionsa vammaisten henkilöiden tilanteesta 

ja sen parantamistoimista hyvinvointilautakunnalle. 

 

Selostus: 

Kunnassa on käytössä sähköinen hyvinvointikertomus. Laaja 

hyvinvointikertomus vv. 2017-2020 on nähtävissä osoitteessa 

www.hyvinvointikertomus.fi ilman tunnusta tai salasanaa. 

 

Vuosittain arvioidaan hyvinvointikertomuksessa asetettujen 

tavoitteiden toteutusta mitä arvioita käytetään seuraavan 

talousarviovuoden toimenpiteitä suunniteltaessa. 

 

Hyvinvointilautakunta käsittelee hyvinvointiraporttia kokouksessaan 

21.3. ja tekee siitä esityksen kunnanhallitukselle joka esittää 

asian valtuustolle.  

 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/
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Vammaisneuvosto 6 § Väärtipäivien tilaisuus 

 

Päätös: 

Sovittiin että asiasta käydään sähköpostikeskustelua. Kysytään 

voisiko Hyrylän väki esiintyä päivillä.  

 

Käsittely:  

Mika Heikura toi terveisiä Väärtipäivien suunnittelutyöryhmältä. 

Tilaisuus on mahdollista esimerkiksi järjestää perjantaina ja myös 

Väärtitorilla voi olla esitys. 

 

Ehdotus:  

Vammaisneuvosto päättää suuntaviivoista Väärtipäivien yhteydessä 

järjestettävän yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä käsittelevän 

tilaisuuden suhteen.  
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Vammaisneuvosto 7 § Kuljetuksen järjestäminen 

 

Päätös: 

Kuljetus järjestetään Väärtipäiville kutsutaksikuljetuksena.   

 

Ehdotus:  

Vammaisneuvosto päättää mihin tilaisuuteen kuljetuksen järjestämistä 

kokeillaan. 

 

Selostus: 

Vammaisneuvosto on päättänyt v. 2019 kokeilla kutsutaksin 

järjestämistä johonkin yleisötilaisuuteen tai harrastukseen.  
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Vammaisneuvosto 8 § Osanottajien esille ottamat asiat 

 

Hetan rivihallien ovet aukeavat väärään suuntaan. Tämä on 

palovaarallista ja riskialtista kaikille ja hankalaa huonosti 

liikkuville. Esteetön pääsy rivihallien ulko-ovelle pitäisi 

järjestää. Asiasta tehdään aloite Kiinteistöyhtiölle.  

 

Penkit kuntakeskuksen teiden varrella ovat osa esteettömyyttä. 

Isojen lumivallien poistaminen liittymistä lisää kaikkien 

turvallisuutta.   

 

Kelataksin mittarit eivät aina toimi ja asiakas joutuu odottamaan. 

Kelataksin mittarien toimivuus pitäisi olla varmaa.  

 

Tarkistetaan onko hyvinvointilautakuntaan nimetty varajäsen 

edustajalle.  
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Vammaisneuvosto 9 § Tiedoksi merkittävät asiat 

 

Päätös:  

Merkittiin tiedoksi Digi haltuun - hanke.  

 

Ehdotus:  

Esitetään kokouksessa.  

 

 

 

Vammaisneuvosto 10 § Seuraava kokous 

Todettiin että seuraava kokous on 9.5.2019 klo 12.00 alkaen.  

 

--- 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55. 

 

 


