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Paikalla Arto Jalonen     puheenjohtaja 
 Eija Keränen  varapuheenjohtaja 

Sari Kauppila  jäsen 
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Tapio Askeli  jäsen 
Pekka Vatjus-Anttila  jäsen 
Asko Alasalmi  jäsen 
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1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 14.05 
 

2. Kuulumiset vammaisystävällisimmän yrityksen palkitsemistilaisuudesta 
Palkitsemistilaisuudessa oli paikalla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsen 
Asko Alasalmi. Kunniakirjan luovutus tapahtui JAOWSAMUT MUAY THAI- salilla. 
Tilaisuus oli lämminhenkinen hetki ja Jaowsamut muay thai-salin yrittäjät olivat 
palkitsemisesta hyvin otettuja. Eri tahoilta on tullut paljon viestiä, että valinta 
osui oikeaan paikkaan. Kyseisellä salilla osataan muovata toimintaa niin, että se 
sopii kaikille. Harrastajat saavat salilta fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalialista 
hyvinvointia. Ryhmähenki on salilla hyvä ja toiminta vahvistaa monen 
harrastajan itsetuntoa. 

 
 



 

 

3. Yhteistapaaminen yhdessä Kempeleen seniorineuvoston kanssa 
Kokouksessa sovittiin, että sihteeri selvittää ajankohtaa. Selvityksen perusteella 
yhteiskokous on 26.1.2022 klo 1700, mutta paikka on vielä avoin. 

 

4. Suunnitelmia vuodelle 2022 
Toivotaan että päästää tutustumaan Kempeleessä tai lähialueilla oleviin 
asumis- ja toimintayksiköihin, missä on vammaisia henkilöitä mm. Vetrea Elo 
Eeli, Attendo Linnakartano, Provesta, Esperi Ystäväntien uudisrakennus. Lisäksi 
järjestetään niin, että neuvoston jäsenet pääsee asiakkaiden kanssa töihin 
toimintakeskus Zytykkeellä ja voivat samalla kuulla asiakkaiden mielipiteitä. 
Kutsutaan kokoukseen erityisliikuntakoordinaattori kertomaan toiminnasta 
täällä Kempeleessä. Osatyökykyisten työllistäminen myös kiinnostaa neuvostoa 
ja siitä pyydetään puhumaan tukemalla duuniin projektipäällikköä sekä 
Kempeleen omaa työllisyyspäällikköä.   

 
5. Muut asiat 

-Neuvostolle on tullut kutsu 
 
Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun liittyvään 
yhteistyötilaisuuteen 19.1.2022 klo 15.30-17.00.  
  
Eduskunta hyväksyi sote-uudistusta koskevan lakikokonaisuuden ja lain 
hyvinvointialueen perustamisesta kesäkuussa 2021. Pohjois-Pohjanmaa 
muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialueen vastuulle 
siirtyvät 1.1.2023 alkaen kuntien ja sairaanhoitopiirin vastuulla olevat sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen palvelut. Valmistelu on 
käynnistynyt Pohjois-Pohjanmaalla syksyn aikana. 
  
Kutsumme nyt teitä vanhus- ja vammaisneuvostojen jäseniä keskustelemaan 
hyvinvointialueen valmistelusta sekä työstämään yhdessä 
hyvinvointialuestrategiaa ja osallisuuden teemoja. Yhteinen työskentely on 
jatkoa viime syksynä käynnistyneelle sote-palvelustrategiatyölle, jota 
työstettiin yhdessä eri kumppaneiden kanssa. Myös kuntien vanhus- ja 
vammaisneuvostot ovat osallistuneet työskentelyyn maakunnan eri alueilla 
järjestettyjen tilaisuuksien ja työpajojen kautta.  
  
Teamsin välityksellä järjestettävään tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki 
neuvostojen jäsenet. Toivomme kuntien yhteyshenkilöiden kartoittavan 
yhteisen kokoontumisen tarvetta ja järjestämällä tarvittaessa kuntaan yhteisen 
tilan, johon neuvoston jäsenet voivat halutessaan koronaturvallisesti 
kokoontua. Vastaamme mielellämme tähän tai muihin tilaisuuteen liittyviin 
kysymyksiin.  
 
Kokouksessa puhutusta poiketen, tilaisuus järjestetään yhdessä 
seniorineuvoston kanssa toimintakeskus Zytykkeellä.  
Neuvoston jäseniä pyydetään ilmoittamaan Maaret Alavesalle 13.1.2022 
mennessä kuinka moni osallistuu teamsin kautta itsenäisesti ja kuka on 
tulossa toimintakeskukseen. 
 



 

 

Koska kokous on yhteistilaisuus, ei sen yhteydessä pidetä aiemmin sovittua 
omaa vammaisneuvoston kokousta.  
- Perustetaan vammaisneuvostolle oma whatsap-ryhmä. Ryhmässä voi jakaa 

hyviä artikkeli yms. linkkejä sekä tiedottaa asioista nopeasti. Sihteeri luo 
ryhmän (viikolla 52) 

 
 

6. Seuraava kokous 
Seuraava vammaisneuvoston oma kokous sovitaan erikseen, koska 19.1.2022 
sovittu oma kokous peruuntui yhteiskokouksen myötä.  

 
7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.40. 

 


