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Kokousaika
Kokouspaikka

Perjantai 29.9.2017 klo 14-15.30
Terveyskeskuksen kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet

Kärkelä Pilvi
Niemenmaa Nina*
Kuusisto Kosti
Nieminen Kirsti
Myllyniemi Tuula
Välimäki Erkki
Välimäki Marita*
*poistuivat klo 15.15

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet

Mäkelä Kristiina
Törmä Leila*

sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
asiantuntija /Kolmostien Terveys

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Asiat

1-3

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajat:
Kosti Kuusisto ja Kirsti Nieminen

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pilvi Kärkelä

Kristiina Mäkelä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
.
Tarkastusaika: 9.10.2017
Allekirjoitukset

Kosti Kuusisto

Kirsti Nieminen

Julkaistaan kunnan verkkosivuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta
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Lausunto Senioripuisto-hankkeeseen
1§

Kihniön kunnassa on vireillä Senioripuisto-hanke. Suunnittelussa tulee korostua
ajatus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisestä ja ihmisten kannustamisesta
liikkumiseen ja virkistävään yhdessäoloon. Puiston tulee olla helposti saavutettava
ja esteetön. Sen tulee innostaa ja aktivoida ikäihmisiä liikkumaan ja
vuorovaikutukseen muiden kanssa.

VVNEUV

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee hankkeesta ja esittää lausuntonaan
kunnanhallitukselle ja muille valmisteleville tahoille seuraavaa:
Vanhus- ja vammaisneuvosto näkee tärkeänä varttuneiden lähiliikuntapaikan /
Senioripuisto-hankkeen. Tärkeänä nähdään ensisijaisesti Veteraanitalojen –
Kivinevantien välisen alueen kunnostamista omaehtoisen liikunnan harjoittamista
tukevaksi alueeksi rakentamalla alueelle esteettömiä kävelyreittejä ja sijoittamalla
alueelle penkkejä ja mahdollisesti joitakin liikuntavälineitä. Tämä alue palvelisi
etenkin Veteraanitalojen, Iltaruskon, Terveyskeskuksen, Kotipihlajan ja
Suutarinpihlajan asukkaiden toimintaa, pois sulkematta puiston muita käyttäjiä.
Toinen esteetön liikuntapaikka voisi sijaita koulun lähiympäristössä mahdollisesti
rakennettavan lasten liikuntapaikan yhteydessä, jonne voidaan hankkia enemmän
liikuntavälineitä tai laitteita, jotka soveltuvat ikäihmisten että myös muiden
ikäryhmien käyttöön.

VVNEUV

Päätös:
Lausunto annetaan tiedoksi hanketta valmisteleville tahoille.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Esteettömyyskartoitus / esteettömyyskävely
2§

Esteettömyys on osa kaikkien väestöryhmien yhdenvertaista oikeutta hyvään
elinympäristöön. Rakennetun ympäristön esteettömyys perustuu maankäyttö- ja
rakennuslainsäädännössä asetetuille tavoitteille. Esteettömyyden edellytykset
luodaan jo silloin, kun kunnat laativat yleiskaavoja ja asemakaavoja. Näiden tulee
lain mukaan edistää mm. turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan
ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän
elin- ja toimintaympäristön luomista (MRL 5§).
Pirkanmaan Ely-keskuksen liikenneturvallisuuskoordinaattorihankkeen kautta olisi
mahdollista totuttaa ”kevyempi” esteettömyskartoitus –eseettömyyskävely. Resurssi
on tiukka, noin 2-3 työpäivää, joten kartoitus pitää hoitaa järkevästi ja tehokkaasti.
Elyn resurssin käyttö on ilmainen.
Käytännössä Kihniön tapauksessa työvaiheet voisivat olla seuraavia:
1. ongelmapaikkojen kartoitus (voidaan hoitaa keskustellen tai jonkinlaisen kyselyn
kautta) --> listataan akuutit ongelmakohdat
2. suunnitellaan ja toteutetaan auditointi, esteettömyyskävely, eli käydään läpi keskeiset paikat --> raportoidaan havainnot
3. listataan parannusehdotukset esteettömyyden parantamiseksi (tehdään osin jo
esteettömyyskävelyn yhteydessä)
4. ohjelmoidaan/priorisoidaan toimenpiteet yhdessä vastuutahojen kanssa

VVNEUV

Päätös:
Päätettiin toteuttaa Ely-keskuksen resurssin avustuksella ongelmapaikkojen
esteettömyyskartoitus. Ongelmapaikkoja pyydetään ennakkoon kyselyn avulla.
Leila Törmä laatii kyselyn, joka laitetaan kunnan verkkosivuille sekä paperiversiona
mm. kirjastolle. Vastauksia voi jättää sähköpostilla tai palauttaa kirjastolle ja
kunnanvirastolle. Leila Törmä hoitaa yhteydet Ely:n liikkenneturvallisuuskoordinaattoriin ia informoi neuvostoa aikataulusta.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Muut asiat
3§

Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:
1. Eläkeliiton Satakunnan piiri kevätkokous on lähettänyt kannanoton kunnille
vanhusneuvostojen aseman turvaamisesta jatkossakin, välitetään kunnanhallitukselle
2. ”Tulethan tuoksutta” Astma, iho- ja allergialiiton kampanja kokoustilojen
tuoksuttomuudesta on vireillä.
3. Vanhusneuvostojen yhteinen maakunnallinen tapaaminen on Kangasalla 25.10.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

