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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 
Aika  Torstai 24.11.2022 klo 15-16 
Paikka Hyvinvointikeskus Sopukka, Karistamontie 4, kokoustila Juoluk-

ka(yläkerta), Teams-yhteys mahdollinen.  
 
Läsnä Ritva Kivelä, Pj. Sodankylän diabetesyhdistys ry.  
 Tarja Lintula, Sodankylän invalidien yhdistys ry.  
 Kirsti Reijonen, Sodankylän näkövammaiset 
 Salla Sammela, Erityislasten omaiset ry., Teams 
 Viljo Poikela, Sodankylän kuulo ry.   

Ville Pyhäjärvi, tekninen osasto, Sodankylän kunta, teams.  
Susanna Takala, sihteeri, Sodankylän kunta.  

 
 

 
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 15.11.2022. Paikalla oli puheenjohtaja 
ja vähintään kolme jäsentä.  
 
 
2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Lintula ja Viljo Poikela.  
 
 
3. Ajankohtaiset asiat 

- Sihteeri kertoi vammaispalveluiden siirtyvän muiden sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tapaan Lapin hyvinvointialueen järjestettäväk-
si 1.1.2023 lukien. 

- Sihteeri kertoi vammaispalvelulakiesityksen olevan eduskuntakä-
sittelyssä. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Tode-
taan näkövammaisten liiton näkemyksen lakiesityksestä toimite-
tun Sodankylän vammaisneuvoston jäsenille.  

- Sihteeri kertoi Lapin hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten in-
fotilaisuus pidettävän 13.12.2022, ilmoittautuminen 9.12.2022 
mennessä. Asiaan liittyvä sähköposti toimitetaan kaikille vam-
maisneuvoston jäsenille.  
 

4. Todettiin Sodankylän vammaisneuvoston käyneen tutustumassa 
Sodankylän uuteen kouluun perjantaina 26.8.2022. Asiasta todettiin 
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seuraavaa: Leveän sisäportaikon turvallisuus mietitytti. Portaikko 
toimii myös katsomorakenteena tarvittaessa. Näkövammaisten kan-
nalta värikontrastit portaisiin ja pöytiin tehtynä saattaisivat lisätä tur-
vallisuutta ja hahmottamista.  

 
5. Näkövammaisten liiton työntekijä Sanna Piuva oli pyytänyt vam-

maisneuvostoa käsittelemään henkilökohtaisen avun työnantajan 
malliin liittyviä palkanlaskennan ongelmia. Palkanlaskenta on järjes-
tetty kunnan hankkimana ostopalveluna tilitoimistolta. Sosiaalityön 
johtaja Kati Aikio on kirjoittanut asiasta vastineen. Todettiin myös, et-
tä avustajien palkanlaskennan on suunniteltu siirtyvän Lapin hyvin-
vointialueen omaksi toiminnaksi vuoden 2023 alusta lukien.  

 
6. Todettiin vammaisneuvoston käyneen Kemijärvellä toteutetussa Itä-

Lapin kuntien vammaisneuvostojen yhteistapaamisessa 29.9.2022. 
Seuraava tapaaminen päädytty alustavasti järjestämään Sodanky-
lässä kevään 2023 aikana.   

 
7. Todettiin vammaisneuvoston nykyisen sihteerin siirtyvän kokoaikai-

sesti Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien. Vammaisneuvosto 
jää kunnan omaksi vaikuttamistoimielimeksi. Kunnan tulee nimetä 
uusi sihteeri. Asia on laitettu sähköpostitse tiedoksi sivistysjohtaja 
Anni Miettuselle.  

 
8. Todettiin Sodankylän kunnan kutsuneen vammaisneuvoston kalas-

tuspaikan katselmukseen. Katselmus on pidetty 4.11.2022. Mukana 
oli ollut Sodankylän kunnan teknisen osaston edustus. Asiasta on 
tehty muistio. Vammaisneuvosto totesi, että muistiossa olevien asi-
oiden lisäksi katselmuksessa oli todettu kalastuspaikalta poistutta-
essa vastapäätä oleva syvä oja ja siihen pidettävän tarkoituksenmu-
kaisena puomia tai jotain hyvin nähtävillä olevaa merkkiä. 

 
9. Muina asioina nostettiin esiin toive käydä vammaisneuvoston kans-

sa yhdessä syömässä Jouluruokaa. Sovittiin, että sihteeri selvittelee 
antaako talousarvio tähän mahdollisuuksia ja mikäli antaa, käytäisiin 
syömässä jonain sopivana päivänä paikallisessa ravitsemusliikkees-
sä.  
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10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.  
 
 

   Sodankylässä 24.11.2022 
 
 
   Ritva Kivelä   Susanna Takala 
   Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
   Pöytäkirjan tarkastivat  ___.___.______ 
 
 
   Viljo Poikela   Tarja Lintula 
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