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Kokousmuistio

3/2016

VAMMAISNEUVOSTO

Aika

keskiviikko 14.9 klo 14

Paikka

Hopearinteen palvelukeskus,
Sairaalantie 5, Lapua

Läsnä:
Honka Sirkka-Liisa
Lehto Pia
Syrjä Seija, varapuheenjohtaja
Marttala Tarja
Holappa Taina, sihteeri

Käsiteltävät asiat
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.00 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 Seija Syrjän nimi puuttui viime kokouksen
osallistujalistasta.
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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.
Sovittu, että muistion laatiminen siirretään seuraavaan
tapaamiskertaan.
5 Liikennevalot
Esteettömyyspäivän yhteydessä erityisesti puhuttanut Kosolan
risteyksen liikennevalot. Risteyksen ylittäminen on liikuntaesteiselle
vaikeaa, sillä valot vaihtuvat hyvin nopeasti.
6 Uuden lukio rakentaminen
Keskusteltu, että uuden lukion rakentamisessa tulisi ottaa huomioon
esteettömyysseikat. Todettu, että tätä varten on olemassa eri liitoilla
asiantuntijoita. Todettu myös, että esteetön rakentaminen ei ole
juurikaan sen kalliimpaa kuin esteellisten tilojen rakentaminen,
jälkeenpäin tehtävät muutostyöt taas ovat.
Keskusteltu, että uuden lukio rakentamisesta voitaisiin tehdä aloite
valtuustoon. Tätä varten ensi kerralle kutsutaan kokoukseen mukaan
Jenni Gray, joka voisi opastaa aloitteen tekemisessä.
7 Ala-asteen esteettömyysasiat
Keskusteltu Hautasen koulun suhteen ilmenneistä muutostyötarpeista.
Todettu, että kokouksen aikana Hautasen koulussa oli jo kartoitettu
muutostyön tarvetta ja niitä suunniteltiin toteutettavaksi.

8 Muut asiat
Palveluseteli: Palvelusetelin suhteen on puhuttanut sääntökirjan kohta,
jossa todetaan, että asiakkaiden huoneet on tarkoitettu pääasiassa
yhden hengen huoneiksi. Todettu, että palvelusetelin sääntöihin kirjatut
seikat, eivät suoranaisesti vastaa sitä, millaisia huoneita eri palvelun
tuottajat tarjoavat. Todettu myös, että laissa säädetään osaltaan siitä,
minkä kokoisissa huoneissa voidaan asuttaa enemmän kuin yksi
henkilö.
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Vanhan Paukun esteettömyys: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela
osallistunut lopussa kokoukseen. Korpela tiedustellut jäsenien
näkemyksiä Vanhan Paukun esteettömyysseikoista. Korpelalle annettu
tiedoksi seuraavat seikat:







Vanhan Paukun eteisessä (2 ovea) liikuntaesteisiä
helpottaisi liukuovet
Portaiden käyttö on näkövammaiselle vaikeaa, sillä
rappuja on vaikeaa erottaa
Wc-merkit ovat näkövammaiselle haasteelliset,
sillä merkit ovat melko pieniä ja niiden kontrasti
oven väriin on heikko, tämä koskee myös muita
merkkejä ja viittoja
Valaistus on yleisesti heikko

Vammaisten kausikortti uimalaan: Todettu, että vuosi sitten on
keskusteltu ilmaisen kausikortin saamisesta virkistysuimalaan. Tällä
hetkellä jäsenillä ei ollut tietoa, missä vaiheessa kausikorttiasia on nyt.
Kokousajat: Keskusteltu, että kokoukseen osallistuminen on osalle
jäsenistä vaikeaa työaikojen vuoksi. Näin ollen päätetty, että jatkossa
kokous pidetään myöhäisempään aikaan eli klo 17.30.
Seuraava kokous on Hopearinteen tiloissa to 10.11 klo 17.30.
9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 15.15.

Seija Syrjä
varapuheenjohtaja
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Taina Holappa
sihteeri

