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Toimintakertomus, vammaisneuvosto v. 2018
Kontiolahden kunnan vammaisneuvoston toiminta on perustunut neuvoston
kokouksessa 13.12.2017 hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan joka on annettu
tiedoksi kunnanhallitukselle.
Eri järjestöjen edustajista koostuva Kontiolahden vammaisneuvosto on kokoontunut
vuoden 2018 aikana neljä kertaa. 12.2.2018, 21.5.2018, 31.8.2018 ja 26.10.2018.
Pöytäkirjat ovat nähtävillä osoitteessa: www.kontiolahti.fi –Päätöksenteko--esityslistat ja pöytäkirjat.
Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Risto Savolainen ja varapuheenjohtajana
Kauko Riikonen. Vammaisneuvoston sihteerinä toimi vapaaehtoistyön koordinaattori
Seija Örn kesäkuuhun 2018 saakka ja sen jälkeen hallintojohtaja Sakari Kela.
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Kooste toiminnasta v. 2018:


Vammaisneuvoston kommentit kuntastrategiaan.

Kontiolahden kunnan ”Mahdollistava kasvustrategia” -luonnos lähetettiin lausunnolle
vaikuttamistoimielimille. Vammaisneuvosto tutustui luonnokseen ja totesi, että esillä
oleva mahdollistava kasvustrategia on uusi ja innovatiivinen tapa tehdä
kuntastrategia. Vammaisneuvosto yhtyy esitettyihin visioihin ja tavoitteisiin
Vammaisneuvoston lausunto kunnan strategiaan:
o
o

o

o



Kunnan toivotaan olevan aktiivinen lähipalvelujen säilyttämisessä ja
kehittämisessä sote- ja maakuntauudistusten yhteydessä.
Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että järjestöyhteistyötä on lisätty ja
että yhteistyötä eri ikäryhmien ja muiden viiteryhmien kanssa edelleen
kehitetään. Kunnan tulee myös huomioida vammaisneuvosto omana
asiantuntijaelimenään.
Kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee huomioida vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden erityistarpeet ja luoda esteettömiä
osallistumismahdollisuuksia, unohtamatta kuntalaisten hyvinvointia
lisäävää viihtyisyyttä.
Kylien pysyminen elinvoimaisina ja asuttuina on Kontiolahden vahvuus.
Asukkaiden viihtymistä asuinympäristöissään lisää yhteisöllisyys ja
toiminta- ja harrastusmahdollisuuksien ylläpysyminen ja kehittyminen
kylillä.

Tyytyväiset liikkujat- Kontiolahden väylien talvikunnossapidon käyttäjälähtöinen
kehittäminen. (Tekninen virasto/Todea Oy, Vesa Kemppainen)

Tekninen virasto käynnisti vuoden 2017 lopussa Tyytyväiset liikkujat – kunnan
liikenneväylien talvikunnossapidon käyttäjälähtöinen kehittäminen- hankkeen.
(Tekninen virasto/ Todea Oy: Vesa Kemppainen) Tavoitteena oli parantaa käyttäjien
tyytyväisyyttä ja luoda mahdollisuuksien mukaan juuri sellaisia palveluja, kuin
käyttäjät tarvitsevat ja odottavat. Yhtenä merkittävänä toimenpiteenä oli väylien
käyttökokemuksien kerääminen. Vammaisneuvoston sihteeri osallistui
käyttäjäarvioinnin ideointiin suunnitteluun ja toteutukseen ja arvioinnissa ja
haastatteluissa oli mukana useita vammaisneuvoston jäseniä.
Yhtenä jatkotoimenpiteenä Tyytyväiset liikkujat- projektista käynnistettiin
asukasraati- toiminta 10.4.2018. Asukasraadin perustamisen lähtökohtana on ollut
väylien talvikunnossapito. Asukasraadin kanssa voidaan perehtyä ylläpidon
laatutavoitteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin, jolloin osallistujien on helpompi
vaikuttaa kehittämiseen ja tiedon jakamiseen. Asukasraadilla voi olla muitakin
käsiteltäviä aiheita tai teemoja mm. yleisen viihtyvyyden parantaminen keskustaalueella. Asukasraadin kokoonpanossa on mukana mm. vammaisneuvoston
puheenjohtaja. Koollekutsujana toimii kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen.



Uudet tuulet- seminaari

23.3.2018 klo 9.00 – 13.00 järjestettiin Joensuussa yhteistyössä Joensuun kaupungin
vammaisneuvoston, Kontiolahden vammaisneuvoston ja Liperin vammaisneuvoston
toimesta vammaisjärjestöille ja yhteistyökumppaneille suunnattu seminaari.
Seminaarin aiheena oli: Ajankohtaista asiaa uudesta SOTE- laista, KELAN Palveluista
ja Siun Sotesta. Alustajina seminaarissa olivat Pääjohtaja Elli Aaltonen KELA:sta,
Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen, Siun Sotesta, Vammaispalvelujen palvelujohtaja
Tarja Hallikainen, Siun Sotesta.



Esteettömyyskartoitus

17 kunnanvaltuutettua teki valtuustoaloitteen jälkiasennushissin asentamisesta ja esteettömyyskartoituksen tekemisestä kunnan julkisiin rakennuksiin. Aloite eteni
teknisen johtajan käsittelyyn, joka esitti vammaisneuvostolle pyynnön toteuttaa
käyttäjäarviointi kunnantalon päärakennukseen osana esteettömyyskartoitusta.
Esteettömyyskartoituksen käyttäjäarvioinnista on laadittu erillinen raportti nykytilan
selvityksineen ja toimenpide-ehdotuksineen. (Liite)



Aloite Siun sotelle vammaispalveluista

Vammaisneuvosto yhtyi Joensuun kaupungin vammaisneuvoston aloitteeseen Siun
sotelle vammaispalveluiden parantamiseksi.


Toimintasuunnitelma 2019

Hyväksyttiin 26.10.2018 kokouksessa toimintasuunnitelma vuodelle 2019 ja saatettiin
se kunnanhallitukselle tiedoksi.

