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Limingan kunta    Muistio 5/2022 

       
Vammaisneuvosto 
 

Aika: 8.9.2022 klo. 16:30-18:25 

Paikka: Lakeustalo, Rännäri 

 

 

Paikalla: Oulun seudun kuulo   Mari Ansamaa    

 Pohjois-Pohjanmaan aivoyhdistys  Ritva Laitinen  

    Sirpa Heikkinen 

    Marika Salo 

    Antti Nuutinen (klo. 16:40)   

 Seurakunta   Sanna Mettovaara 

 Kunnan edustaja, luottamushenkilö Jarmo Laitinen 

                Viranhaltija    Heli Karjalainen, sihteeri 

 

Poissa:  Ammatillinen tukihenkilö  Suvi Laurila   

Maarit Satomaa 

Salme Junnila 

Kunnan edustaja, luottamushenkilö Tiina Hintikka 

 

Vammaisneuvoston Teams-perehdytys (Heidi Niemelä)  

Heidi Niemelä perehdyttää vammaisneuvoston jäseniä käyttämään Teamsiä. Heidi esittelee 

Vammaisneuvoston Teamsin toiminallisuudet ja käyttömahdollisuudet. Heidi ja Heli 

Karjalainen ovat perustaneet Vammaisneuvostolle Teams-tiimin. Jokainen neuvoston 

varsinainen jäsen on lisätty tiimiin, varajäseniä ei ainakaan vielä lisätty lukuun ottamatta 

viranhaltijaedustusta: tiimin omistajaksi on määritelty Heli Karjalainen ja hänen varajäsenensä 

Juho Rahikainen.  

 

Sovittu, että Heidiin voi olla yhteydessä myöhemminkin, jos on tarvetta saada lisäohjeistusta.  

 

Esteettömyyssuunnitelma ja -ohjeistus eri tapahtumien järjestäjille 

Vammaisneuvoston tavoitteena laatia ohjeistus eri toimijoille siitä, mitä tulee huomioida eri 

tapahtumien järjestämisessä, pääteemana esteettömyyden huomioiminen. Tulevana 

tapahtumana on kunnan alueella tulossa esim. Wanhan Ajan Joulu. Keskusteltu myös 

elokuisen Limingan Suur-Markkinoiden esteettömyydestä ja siihen liittyvistä puutteista: 

liikkuminen kävellen oli ollut monelle haastavaa peltoympäristössä (epätasainen maasto, 

kiviä). Siirtymät alueelta toiselle olivat pitkähköjä. Alueen tiet ovat aika huonossa kunnossa ja 

esim. apurataspyörällä ajaminen ei onnistunut kunnolla. Myönteistä huomiota saivat 

puolestaan istumapaikat, joita oli alueella riittävästi, sekä toimivat ruokailupaikat. INVA-
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autopaikkoja oli alueella. Vammaisneuvosto toteaa, että markkina-alue oli nyt 

kokonaisuudessaan tänä vuonna aikaisempaa parempi, avarampi. Toivottavaa olisi, että alue 

ylipäätään saataisiin kunnan toimesta esteettömäksi niin, että se olisi avoin kaikille, 

tapahtumasta riippumatta.  

 

Vammaisneuvoston pikkujouluista päättäminen 

Sovittu, että vammaisneuvoston pikkujoulut pidetään 8.12.2022. Käyty läpi 

paikkavaihtoehtoja. Sovittu, että puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat paikkavarausta.  

 

Vammaisneuvoston palkitsema yritys tai toimija Limingan kunnan alueella 

Käyty läpi tähän mennessä esitetyt ehdokkaat. Sovittu, että ehdokkaita vielä tullaan 

esittämään jatkossakin. Vammaisneuvoston kokouksessa 10.11.2022 päätetään, kuka 

palkitaan esteettömyydestä, ja samalla laaditaan palkitsemiselle kirjalliset perusteet. 

Suunniteltu valitun yrityksen tai toimijan palkitsemispäivää ja -tapaa. 

  

Hyvinvointialueen vammaisneuvosto  

Hyvinvointialueen vammaisneuvosto on nimetty 24.8.2022 tehdyllä Pohjois-Pohjanmaan 

aluehallituksen päätöksellä. Limingan kuntaedustajana toimivat Ritva Laitinen (varsinainen 

jäsen) ja Antti Nuutinen (varajäsen). Vammaisneuvosto nimeää ensimmäisessä kokouksessaan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Aluehallituksen edustajaksi vammaisneuvostoon on 

nimetty Pirjo Sirviö (varalle Anu Mattila).  

 

Muut asiat 

Seurakunnan uudet tilat ovat rakenteilla. Suunnittelusta vastaava arkkitehtitoimisto on 

ottanut yhteyttä Heli Karjalaiseen. Sovittu, että vammaisneuvosto ottaa kantaa 

rakennussuunnitelmiin ja antaa asiasta lausunnon. Arkkitehtitoimisto tulee esittelemään 

suunnitelmia, varataan tähän aikaa.  

 

Keskusteltu Limingan kunnan asuntotilanteesta ja asuntojen tai asuinympäristön 

esteettömyydestä. Vammaisneuvoston jäseniä pohdituttanut mm. se, onko asuntotarjonta 

tasavertaista kaikille kuntalaisille. Keskustelu virinnyt myös mm. asumispalveluyksiköihin ja 

uusiin pientaloihin, joita Limingan kunnan alueelle on rakentunut. Vammaisneuvosto 

toivoisikin tutustumisvierailua Hawo-tehtaalle. Sovittu, että puheenjohtaja ja sihteeri 

järjestävät asiaa. 

 

Seuraava kokous  

 Vammaisneuvosto kokoontuu seuraavan kerran 6.10.2022.  

 

Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätetty klo. 18:25. 


