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Limingan kunta    Muistio 6/2022 

       
Vammaisneuvosto 
 
Aika: 6.10.2022 klo. 16:30-17:20 
Paikka: Etäkokous, 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 yritys tai toimija Limingan kunnan alueella 

Keskusteltu mahdollisista uusista ehdokkaista, joita ei nyt edellisten lisäksi tule esille. 
Keskusteltu palkitsemistavasta ja -tilaisuudesta. Sovittu, että tilaisuus järjestetään 
pikkujoulujen yhteyteen. Toiveena on, että asiaa nostetaan esille mm. somessa ja/tai 
lehtikirjoituksena. Lisäksi keskusteltu siitä, miten yritys / toimija palkitaan. Maarit Satomaa 
selvittää yhtä hyväksi todettua vaihtoehtoa. Seuraavassa kokouksessa tehdään valinta ja 
kirjataan perusteet valinnalle.  

 

Hawo-tehtaan tutustumiskäynti ja muut mahdolliset vierailukohteet tai tapahtumat 
Hawo ottaa vammaisneuvoston jäseniä tutustumiskäynnille. Sovitellaan ensi viikolle aikaa: 
ehdotetaan 12.10. klo. 16. Ritva ja Jarmo Laitinen, Maarit Satomaa ja Marika Salo, Mari 
Ansamaa ainakin pääsevät osallistumaan.  
 
Vammaisneuvosto ideoi perhepäivää, esim. kevään 2023 viikonloppupäivälle. Perhepäivä olisi 
tapahtuma perheille, joissa on erityislapsia eli tapahtuma olisi suunnattu heille, joiden asioita 
vammaisneuvostossa käsitellään ja viedään eteenpäin. Ideoita: retkipäivä luonnossa, 
makkaranpaistoa tai yhdessä olemista nuotiolla. Paikkana voisi olla esim. Escurial, 
Arboretumin puisto tai Liminganlahden luontokeskus. Sovittu, että Ritva Laitinen on 
yhteydessä Escurialiin.  
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Vammaisneuvoston pikkujoulujärjestelyjen eteneminen (8.12.2022) 

Ritva Laitinen on selvitellyt useita paikkoja. Luontokeskuksessa on tarjolla jouluruoka ja on 
tilana esteetön. Sovittu, että Ritva Laitinen varaa paikan ja ruoan Luontokeskuksesta. 
Pikkujoulut järjestetään sovitusti klo. 18 alkaen.  

 

Ritva Laitisen blogitekstin esittely (+julkaisusta sopiminen) 

Ritva Laitinen on kirjoittanut blogitekstin ”Voi hyvin – hyvinvointi. Minun päiväni ja ajatukset.” 
Ritva lukee vammaisneuvoston jäsenille kirjoittamansa blogitekstin. Ehdotettu, että tekstistä 
tehtäisiin esim. Popcast-tyyppinen video, jossa Ritva itse lukisi tekstin ääneen. Sovittu, että 
Heli Karjalainen on yhteydessä asiasta Anu-Maija Kärjään. 

 

Limingan uuden seurakuntatalon esittely ja lausunto (19.9.2022) 

Arkkitehtitoimisto on esitellyt rakennussuunnitelman vammaisneuvoston jäsenille ja jäsenet 
ovat antaneet asiasta lausunnon. Tästä on olemassa pöytäkirja, joka on asiakirjana liitetty 
Vammaisneuvoston Teams-tiedostoihin. Vammaisneuvostossa tosin tiedetään, että uuden 
seurakuntatalon rakentamisen suunnittelu on nyt laitettu tauolle.  

 

Muut asiat 

Vammaisneuvoston jäseneen on ottanut yhteyttä liminkalainen erityislapsen äiti, joka on ollut 
harmissaan, kun erityislapsille ei ole ollut nyt syksyllä alkavaa harrastusta. Tiedossa on, että 
erityislasten HaLi-kerhoon ei ole saatu vetäjää, mutta vetäjä on edelleen haussa eli ratkaisua 
tähän pyritään kunnassa löytämään. Vammaisneuvostossa keskustellaan siitä, mikä 
velvollisuus kunnalla on järjestää erityistä tukea tarvitseville harrastustoimintaa. HaLi-kerhot 
ovat hanketoimintaa. Vammaisneuvoston jäsenillä on tiedossa, että useilla kunnilla on 
monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia kaikille kuntalaisille. Vammaisneuvosto selvittää 
asiaa lisää ja ottaa tarvittaessa asiaan kantaa neuvostona.  
 
Valtakunnallinen vammaisneuvostopäivä on tulossa ke 2.11.2022 Helsingissä. Heli Karjalainen 
on tiedottanut asiasta ja päivän ohjelmasta vammaisneuvoston jäseniä. Kyseessä on koko 
päivän ilmainen tapahtuma. Kyseessä on hybriditapahtuma eli myös etänä on mahdollista 
osallistua. Ritva Laitinen olisi kiinnostanut osallistumaan paikan päällä Helsingissä mm. 
verkostoitumisen vuoksi. Vammaisneuvosto kannattaa tätä. Heli Karjalainen järjestelee asiaa.  

 

Seuraava kokous  

10.11.2022 klo. 16.30. Kokouspaikka jää vielä avoimeksi.  
 
 

Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätetään klo. 17:20. 


