Lapuan Kaupunki
Perusturvakeskus
Vammaisneuvosto
Liuhtarintie 2
62100 LAPUA

Kokousmuistio

4/2016

VAMMAISNEUVOSTO

Aika

torstai 10.11.2016 klo 17.30

Paikka

Hopearinteen palvelukeskus,
Sairaalantie 5, Lapua

Läsnä:
Honka Sirkka-Liisa
Hjelt Hilkka
Nieminen Jenni, varajäsen
Portin Paula, puheenjohtaja
Karvala Hanne, varajäsen
Marttala Tarja
Holappa Taina, sihteeri

Käsiteltävät asiat
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:30 ja toivotti paikallaolijat
tervetulleiksi.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska enemmistö
neuvoston jäsenistä oli paikalla ja kokouskutsut lähetetty riittävän
ajoissa sekä neuvoston jäsenille että varajäsenille.

3 Edellisen pöytäkirjan läpikäyminen
Puheenjohtaja totesi kaikkien saaneen edellisen kokouksen pöytäkirjan,
ja pöytäkirja hyväksyttiin.
Todettu, että myös jatkossa pöytäkirja laitetaan kaikille nähtäville
postittamalla se sekä jäsenille että varajäsenille.
Lapuan Kaupunki
Perusturvakeskus / Neuvonta
Puh: 06 - 438 4125
Fax: 06 - 438 4310

4 Esteettömyyspäivän muistio
Esteettömyyspäivä järjestetty valtakunnallisena Liikuta minua -päivänä
13.5.2016.
Esteettömyyspäivän yhteydessä oli havaittu useita kehittämisen
kohteita kaupungin esteettömyyden suhteen. Näistä olisi hyvä tehdä
yhteinen muisto, joka lähetetään kaikille kutsun saaneilla. Holappa
valmistelee muistiosta raakaversion ja laittaa sen facebook-ryhmään
nähtäville.
Muistiossa käsitellään esimerkiksi seuraavia asioita:
 Kosolan risteyksen ylittäminen on liikuntaesteiselle
vaikeaa, sillä valot vaihtuvat hyvin nopeasti.
 Sisäänpääsy on vaikeaa ainakin hammaslääkäriin,
neuvolaan, nuorisotalolle ja sosiaalitoimistoon.
 Vanhan Paukun ulko-oven suhteen asia etenee.

5 Uuden lukio rakentaminen
Jo edellisessä kokouksessa keskusteltu, että uuden lukion
rakentamisessa tulisi ottaa huomioon esteettömyysseikat. Keskusteltu,
että uuden lukio rakentamisesta voitaisiin tehdä aloite valtuustoon, jota
varten kutsuttu paikalle Jenni Gray, joka ei kuitenkaan päässyt
osallistumaan. Päätetty, että lukio rakentamisesta ollaan yhteydessä
kiinteistöpäällikkö Korpelaa, joka kutsutaan esittelemään lukion
piirrokset. Holappa on yhteydessä Korpelaan.
6 Muut asiat
Heta-TES ja työvaatteet: Tuotu esille, että Henkilökohtaisen avun
työehtosopimus muuttuu siten, että siinä todetaan myös avustajan
oikeus tarpeellisiin työvaatteisiin. Todettu, että kunta on velvollinen
kustantamaan kaikki avustajasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.
Jatkossa työvaateasiaa keskustellaan Opus Eskoon kanssa.
Henkilökohtaista apua ostopalveluna: Tuotu esille, että osalla
henkilökohtaisen avun palveluita saavilla on tarve saada apua
ostopalveluna. Todettu, että Lapualla ei ole ostopalvelumallia
henkilökohtaisen avun suhteen. Asiasta keskustellaan.
Kevyenliikenteen väylä: Todettu, että Kiviristintie Lapuan
Helluntaiseurakunnalta Sedulle saakka on ongelmallinen, sillä siinä ei
ole kevyen liikenteen väylää.
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Seuraavat kokoukset 8.2.17 klo 17.30 ja 12.4.17 klo 17.30
Hopearinteen tiloissa.

7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 18:50.

Paula Portin
puheenjohtaja
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Taina Holappa
sihteeri

