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Limingan kunta    Muistio 7/2022 

       
Vammaisneuvosto 
 
Aika: 10.11.2022 klo. 16:30-17:40 
Paikka: Liminganraitti 4 ja Teams 
 
 
Jäsenet: Oulun seudun kuulo   Mari Ansamaa    
 Ammatillinen tukihenkilö  Suvi Laurila    
 Pohjois-Pohjanmaan aivoyhdistys  Ritva Laitinen, puheenjohtaja  
    Sirpa Heikkinen 
    Marika Salo 
    Maarit Satomaa 
    Antti Nuutinen 
    Salme Junnila 
 Seurakunta   Sanna Mettovaara 
 Kunnan edustaja, luottamushenkilö Tiina Hintikka 
 Kunnan edustaja, luottamushenkilö Jarmo Laitinen 
                Viranhaltija    Heli Karjalainen, sihteeri 
  
 
 
Vammaisneuvoston palkitsema yrityksen tai toimijan valinta ja kirjallisten perusteiden laatiminen  
 Valittu palkittava vammaisystävällinen yritys yksimielisesti. Jäsenet ovat esittäneet 

valinnalle perustelut, joista Heli Karjalainen kirjaa yhteenvedon. Yritys palkitaan 
8.12.2022 vammaisneuvoston seuraavassa kokouksessa / pikkujouluissa. Sovittu 
palkinnosta. Pyydetään paikalle Rantalakeus ja kunnan viestintäasiantuntija. Ritva 
Laitinen ja Heli Karjalainen järjestävät asiaa.  
  

Hawo-tehtaan tutustumiskäynti – havainnot 
Hawo-vierailu peruuntui 12.10.2022. Sovittu, että siirretään vierailu vuodelle 2023.  

 
Vammaisneuvostopäivien kuulumiset 2.11.2022  

Ritva Laitinen osallistui 2.11.2022 Helsingissä valtakunnallisille 
vammaisneuvostopäiville. Ritva on koonnut kirjallisesti päivästä huomioitavia ja esille 
nostettavia asioita. Neuvostopäivillä keskusteltu mm. hyvinvointialueesta ja siirtyvistä 
palveluista ja henkilöstöstä sekä vammaisneuvostojen roolista tässä muutoksessa. 
Vammaisneuvostopäivillä kehotettu neuvostoja vaikuttamistyön aktiivisuuteen sekä 
kunta- että hyvinvointialueella (mm. päätöksenteko, hallintosäännöt, budjetointi). 
Kuntien vammaisneuvostot voivat viedä asioita hyvinvointialueen 



 
 

 
kunta@liminka.fi 
www.liminka.fi  

2 

vammaisneuvostolle oman jäsenensä kautta. Yhteistyön lisäämiseen kannustettu ja 
esitetty erilaisia vaihtoehtoja (valtuustotyö, työryhmät, koulutukset). Omaishoito 
nostettu neuvostopäivillä esille erillisenä palvelukokonaisuutena, johon neuvostojen 
tulisi perehtyä ja ottaa kantaa (erityisesti) omaishoitajien tilanteisiin. Myös tulevaa 
vammaispalveluiden lainsäädäntömuutosta käsitelty neuvostopäivillä. 

 

Kevään 2023 perhepäivän suunnittelu   
Suunniteltu kevään 2023 perhepäivää. Ideointia: pyydetään liikuntaseuroja ja/tai 
seurakuntaa mukaan tai järjestetään esim. liikunnallisia tehtäväpisteitä / erilaisia 
liikuntakokeiluja. Suunniteltu myös yritysten kysymistä mukaan toimintaan. 
Luontokeskus tai Escurial saavat paikkoina eniten kannatusta. Ehdotettu, että 
pyydetään palkittu vammaisystävällinen toimija mukaan perhepäivään. Keskusteltu 
siitä, että tapahtuman tulisi olla kaikin puolin esteetön ja kaikille mahdollinen. Sovittu, 
että päätetään paikka, ohjelma ja päivämäärä vuoden 2023 ensimmäisessä 
kokouksessa.  

 
Muut asiat 

Vammaisneuvoston kunnan edustaja muuttuu hyvinvointialueen myötä. Heli 
Karjalaisen tilalle tuleva jäsen selviää myöhemmin. Heli Karjalainen tiedottaa Limingan 
kunnan hyvinvointi- ja henkilöstöjohtajaa tulevista kevään kokousajoista, jotta tieto 
siirtyy tulevalle jäsenelle.  
 
Ks. edellinen muistio: Ritva Laitisen blogitekstin osalta on tehty yhteistyötä kunnan 
viestintäsiantuntijan kanssa. Blogiteksti on tulossa kirjallisena ja ääneen luettuna 
kunnan internetsivulle. 

 
Seuraava kokous / vuoden 2023 kevään kokousajat 

Seuraava kokous pidetään 8.12.2022 klo. 17 Liminganlahden luontokeskuksessa.  
 
Kevään 2023 kokousajat (klo. 16.30 alkaen):  
 

• to 12.1.2023, 9.2.2023, 16.3.2023, 13.4.2022 

• la 20.5.2022 (perhepäivä), kellonaika jää avoimeksi 
 
Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous klo. 17.40.  
 
 
 


