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LÄSNÄ: Tallavaara Airi, jäsen 

Suopanki Leif, jäsen 

Laatikainen Marja-Leena, jäsen 

Arvola Paavo, jäsen 

Pitkänen Riitta, jäsen 

Taipola Piia (kunnanhallituksen 

edustaja) 

Hilden Arto, varajäsen 

Riitta Kostamo, sosiaalijohtaja paikalla klo 12:00-13:15 

sekä henkilökohtainen avustaja Pasma Jutta, varajäsen 

 
21. Kokouksen avaus 

Kokouksen avaa neuvoston vanhin klo 12:12. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Tallavaara Airi. Sihteeriksi ma. 
sosiaalipalvelusihteeri Viik Raisa. 

 
22. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsut lähetetty jäsenille sähköpostilla 26.11.2021. Varmistettu 

kokouskutsun saamista puhelimitse ajalla 29-1.12.2021. Läsnä yllä mainitut jäsenet. 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
23. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestykseen ehdotettiin muutosta vammaisneuvoston järjestäytymisen sekä 
toimintasuunnitelman ja vuosikellon suhteen. Ehdotettiin ensimmäiseksi 
käsiteltäväksi asiaksi vammaisneuvoston järjestäytymisen ja puheenjohtajan valinnan 
kaudelle 2021–2022, sekä käsiteltävänä asiana toimintasuunnitelma ja vuosikello 
siirtämisen ensivuoden alkuun, seuraavaan kokoukseen.  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

24. Pelkosenniemen vammaisneuvoston puheenjohtajan valinta toimintakaudelle 2021–2022.  

Kokouksessa ehdotettiin puheenjohtajaksi Pitkäsen Riitta, Tallavaaran Airaa, 
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Laatikaisen Marja-Leena sekä Suopangin Leifiä. Toimintakaudelle valitaan 
puheenjohtajaksi Pitkänen Riitta ja varapuheenjohtajaksi Suopanki Leif.  

 

25. Pelkosenniemen vammaisneuvoston toimintasäännön läpikäyminen 

Neuvostolle luetaan Pelkosenniemen kunnan ohje hallintosääntökirjasta 13§ 
vaikuttamistoimielimet, sivulta 10. Neuvosto pyytää seuraavaan kokouksen itselleen 
hallintosääntökirjan paperinidoksen. Sovitaan toimitettavaksi kyseinen nidos heille. 
Neuvostossa ilmenee myös tarve pistekirjoituksella olevaan nidokseen. Sovitaan 
selvitettävän asia.  

 

26. Vammaisneuvosto lausunto/kannanotto koskien vuodeosaston lakkauttamiseen 
Vammaisneuvoston kanta on, että vuodeosasto tulisi säilyttää ja kehittää 
kuntouttavaa suuntaan. Perusteluna on pitkät matkat kunnassa sekä kunnan 
ikärakenne. Palvelujen lähellä oleminen olisi suotavaa. Kotisairaalan toiminta olisi 
pitänyt valmistella paremmin ja laajemmalla pohjalla. Kuntalaisille annettu tieto on 
ollut puutteellista, ja siten kokonaiskuvan näkeminen on haastavaa. 
Kerrannaisvaikutukset on myös huomioitava. 
Nykyisiä ja tulevia asiakkaita pitäisi kuunnella ja asiat on esitettävä selkokielellä. Nyt 
asiakkaan ääni ei ole ollut valmistelussa kuuluvilla. Kunnan kaikilla asukkailla tulisi 
olla mahdollisuus saada palvelua lähellä.  
Resurssien käytöstä pitäisi olla tarkempaa tietoa. Kotisairaala pitäisi aloittaa 
vuodeosaston kanssa yhtä aikaa, että nähtäisiin toiminnan sujuvuus ja kustannukset. 
Asiakkaan pitäisi saada sairaana keskittyä vain sairastamiseen, eikä hänen tarvitsisi 
huolehtia kotona olevista kotitöistä esim. lumitöistä/siivouksesta. Vuodeosastolla 
hän keskittyy vain kuntoutumiseen. Kulut voivat nousta kotisairaalan asiakkaana, 
verrattuna vuodeosaston.  
 
Paljon on avoimia kysymyksiä. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus turvalliseen, 
laadulliseen ja oikeudenmukaiseen palvelujen saamiseen hoito- ja 
palvelusuunnitelman mukaisesti. Yhteiskunnan tulee turvata riittävä hyvinvointi. 

 
27. Jäsenten esittämät asiat  

- K-kaupalle on tarve saada invapaikan osoittava merkintä 
- Huoltoasema Seo:lle, on haastava päästä sisälle. Seo:lle on tilattu ramppi 

vammaisneuvosto mukaan. Ei asennettu. 
- Pelkosenniemen kunnassa oleva pankkiautomaatti on liian korkealla 

pyörätuolissa asioivalle 
- Seuraavaan kokoukseen pyydetään Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo esittelemään 

kunnan vammaispalveluita, antamaan uudelle puheenjohtajalle kokonaiskuvan ja 
käsityksen tilanteesta. 

- Vammaisneuvosto on aikaisemmin tarjonnut jouluruuan kunnan 
vammaispalveluiden asiakkaille. Vammaisneuvosto miettii, jouluruuan 
tarjoamista tai vaihtoehtoisesti joulupaketin toimittamisena kotiin. Sihteeri 
selvittää rahatilanteen tähän. 
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28. Seuraava kokous 11.1.2022 klo 14:00, Pelkosenniemen kunnan valtuustosali 

29.  Kokouksen päättäminen, kokous päätettiin 14:06  
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