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Limingan kunta    Muistio 3/2022 
Vammaisneuvosto 
 
Aika: 19.5.2022 klo. 16.30 – 18.55 
Paikka: POP-luokka, Liminganlahden koulu, Linnukkatie 5-7 
    
Paikalla: 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 Jarmo Laitinen 
                Viranhaltija    Heli Karjalainen, sihteeri 
     
Poissa:  Oulun seudun kuulo   Mari Ansamaa 

Kunnan edustaja, luottamushenkilö Tiina Hintikka 
 

Vierailevat asiantuntijat 

Hanna Koskinen (Limingan kunnan erityisliikunnanohjaaja) ja Tuomo Himanka (liikunnan-
ohjaajaopiskelija) sekä Sari Kuivas (Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n alueyh-
teyshenkilö) kertoivat omasta työstään ja kokemuksistaan liikunnan ja osallisuuden edis-
tämiseksi. Kunnan tavoitteena on, että kaikille halukkaille löytyy mieluinen harrastus. Eri-
laiset lajikokeilut ja -harrastamiset on aktivoitu ja näitä on monipuolistettu ansiokkaasti. 
Sari Kuivas toimii kunnan kanssa säännöllisessä yhteistyössä asian edelleenkehittämiseksi.  
 
Kunta on lainannut erilaisia liikkumisen apuvälineitä ja on nyt hankkinut kuntalaisten käy-
tettäväksi rientopyörän ja hiihtokelkan. Sari vinkkaa, että www.välineet.fi on toimintavä-
lineitä sekä vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä Suomessa vuokraavien tahojen yh-
teinen verkkopalvelu. Limingan kunnan internetsivuilta löytyy Liikuntapalvelut-kohdasta 
lisätietoa Soveltavan liikunnan mahdollisuuksista. Vammaisneuvosto toivoo, että liikunta-
palvelut lisäisivät palveluiden aktiivista markkinointia, jotta tieto tavoittaisi entistä parem-
min kuntalaiset. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä lähialueiden kanssa.  

 
Limingan kunnan henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eliisa Tornberg kertoo yhdessä johtava 
sosiaalityöntekijä Heli Karjalaisen kanssa hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä. 
Tornberg esittää tulevan hyvinvointialueen organisaatiokaavion. Kerrottu tämänhetkisen 
tiedon mukaisesta vammaispalveluiden organisoitumisesta Lakeuden alueella.  
 
Keskusteltu asumispalveluista alueella. Yhteisöllisestä palveluasumisesta on kunnassa kes-
kusteltu ja mietitty vaihtoehtona monipuolistaa asumispalveluverkkoa. Jos asiaa viedään 
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eteenpäin, nimetään vammaisneuvostosta suunnittelun työryhmään jäseneksi Marika 
Salo. Varajäseneksi nimetään Antti Nuutinen. 
 

SuurLiminka -markkinoiden suunnittelutyön eteneminen 

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Ritva Laitinen on ollut sovitusti yhteydessä SuurLi-
minka -markkinoiden järjestäjiin. Ritva ja toinen vammaisneuvoston edustaja menevät 
seuraavaan suunnittelupalaveriin mukaan. Tarkoituksena on, että vammaisneuvoston jä-
senet voivat tuoda esille estettömyysnäkökulmaa tapahtumien suunnitteluun ja toteutuk-
seen.  

 

Tehdyt tiedottamisen toimet 

Käyty läpi Maarit Satomaan kirjoittama artikkeli / blogikirjoitus ”Vammaisten ja heidän 
läheistensä elämä näkyväksi Limingassa”. Kirjoitus löytyy myös Limingan kunnan internet-
sivulta https://www.liminka.fi/liminka-blogi-vammaisten-ja-heidan-laheistensa-elama-
nakyvaksi-limingassa/  

  
Katsottu Jarmo Laitisen tekemä My day -video. Lisätään video Limingan vammaisneuvos-
ton Facebookiin. 

 

Jäsenesitys hyvinvointialueen vammaisneuvostoon (31.5.2022 mennessä) 

Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoja on pyydetty nimeämään ehdokkaansa tulevaan 
hyvinvointialueen vammaisneuvostoon. Jotta tulevaan hyvinvointialueen saadaan moni-
puolisesti jäseniksi sekä miehiä että naisia, on jokaista kuntaa pyydetty esittämään yhtä 
miestä ja yhtä naista sekä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.  
 
Valittu Limingan vammaisneuvostosta seuraavat jäsenet: Ritva Laitinen ja Antti Nuutinen. 
Heli Karjalainen ilmoittaa jäsenet pyydetysti hyvinvointialueen kirjaamoon.   

  

Muut asiat 

 Kokouksessa ei tullut esille muita asioita. 

 

Seuraava kokous / syksyn kokousajoista sopiminen 

Sovittu loppuvuoden kokousajat:  
4.8.2022, 8.9.2022, 6.10.2022, 10.11.2022, 8.12.2022. 
 

Kokouksen päättäminen 

 Päätetty kokous klo. 18:55. 
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