Limingan kunta

MUISTIO 2/2022

Vammaisneuvosto
Aika: 24.3.2022 klo. 16-18
Sosiaalipalvelut, Liminganraitti 4 + Teams

Läsnä:

Poissa:

Oulun seudun kuulo
Ammatillinen tukihenkilö
Pohjois-Pohjanmaan aivoyhdistys

Kunnan edustaja, luottamushenkilö
Seurakunta
Viranhaltija

Mari Ansamaa
Suvi Laurila
Ritva Laitinen (puheenjohtaja)
Sirpa Heikkinen
Marika Salo
Maarit Satomaa
Antti Nuutinen
Salme Junnila
Jarmo Laitinen
Sanna Mettovaara
Heli Karjalainen (sihteeri)

Kunnan edustaja, luottamushenkilö

Tiina Hintikka

Limingan vammaisneuvoston tiedotussuunnitelma 2022
Vammaisneuvoston somevastaavat, Maarit Satomaa ja Suvi Laurila, esittävät tekemäänsä
tiedotussuunnitelmaa. Somevastaavat ovat tavanneet Limingan kunnan viestintä- ja
tapahtuma-asiantuntijan ja hyödyntäneet hänen osaamistaan. Tiedotussuunnitelma lähetetty
kokousta edeltävästi neuvoston jäsenille. Keskusteltu tiedotussuunnitelmasta ja merkitty
suunnitelma hyväksytyksi. Suunnitelmasta osa on jo toteutunutkin, mm. koululaisille on
lähtenyt Wilma-viestinä tiedote vammaisneuvostosta ja Facebookiin on perustettu Limingan
vammaisneuvosto -ryhmä.
Toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2022
Puheenjohtaja Ritva Laitinen ja sihteeri Heli Karjalainen ovat täydentäneet edellisen
kokouksen jälkeen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022. Käyty suunnitelma läpi kokouksessa
ja täydennetty vielä suunnitelmaa yhteisten keskustelujen pohjalta. Vahvistettu suunnitelma
hyväksytyksi. Loppuvuonna arvioidaan suunnitelman toteutuminen ja laaditaan
toimintakertomus.
”Esteetön Liminka -tapahtuma” (esim. Yhdistykset / käsilumityöt traktorien jälkeen)
Aiheen käsittely jätettiin ja suunniteltiin muuta osallisuus- ja esteettömyys -toimintaa vuodelle
2022. Nämä on kirjattu vuoden toimintasuunnitelmaan.
kunta@liminka.fi
www.liminka.fi

1

Muut asiat
24.2.2022 toteutuneesta työpajasta (Uusimuotoisen digitaalisen osallisuusalustan
kehittäminen Limingassa ja Utajärvellä -hanke) käyty keskustelua. Paikalla olleet kertoneet
työpajan sisällöstä, joka ollut suunnittelupainoitteinen. Jatkosta tiedotetaan myöhemmin.
Todetaan, että vammaisneuvostosta tiedottaminen ja näkyvyys ovat tärkeitä asioita.
Suunniteltu asiaa osana toiminta- ja tiedotussuunnitelmaa ja kirjattu asiat ylös. Sovittu muun
muassa, että Maarit Satomaa kirjoittaa artikkelin tämänpäiväisestä kokouksesta. Jarmo
Laitinen aloittaa My day -tyyppisen videon tekemisen. Nämä esitetään neuvoston jäsenille
seuraavassa kokouksessa.
Heli Karjalainen kertoo vammaispalvelulain uudistuksesta. Uusi laki on tulossa voimaan
1.1.2023 alkaen. Heli toimittaa vammaisneuvoston jäsenille lakiesityksen tiedoksi. Mahdolliset
lausunnot lakiesityksestä tulee toimittaa 4.4.2022 mennessä.
Keskusteltu erityistä tukea tarvitsevien lasten koulupäivien pituudesta, johon sisältyvät aamuja iltapäivätoiminta. Tämä voi olla kuormittavaa lapsille. Keskusteltu palveluista ja
tukitoimista, mahdollisuuksista tukea lapsia vastaavassa tilanteessa.
Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 19.5.2022 klo. 16.30 alkaen. Paikka tarkentuu myöhemmin.
Pyydetään tapaamiseen vierailijoita mukaan. Heli Karjalainen ja Ritva Laitinen hoitavat asiaa.
Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo. 17:45.
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