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Paikka
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Läsnä:

Lehto Pia, puheenjohtaja
Nieminen Jenni, jäsen
Alasaari Kari, jäsen
Gray Jenni, jäsen
Manu-Alalantela Katja, jäsen
Holappa Taina, sihteeri

Käsiteltävät asiat
1 Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 17:39. Puheenjohtaja toivotti paikalla olijat
tervetulleeksi.

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 Ajankohtaiset koulu- ja esteettömyysasiat (esittelijöinä Riina
Rintamäki ja Timo Korpela)
Riina Rintamäki esitteli Liuhtariin rakentuvan koulun rakennusprojektin
etenemistä. Rantamäki totesi, että koulun suunnittelun alkutöissä on
huomioitu muun ohella vammaisneuvoston laatima lausunto.
Suunnittelu on edennyt hankesuunnitelmaksi ja arkkitehti on valittu.
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Riina Rantamäki esitteli koulun piirustuksia ulko- ja sisätilojen osalta.
Etupihalle on esteetön kulkea. Koulukuljetus tuo lapset katoksen alle, ja
pihapiiristä löytyy myös osittain katettua piha-aluetta. Mainittu, että

koulun ulkoalueella on saatavilla aidattu leikkipiha sitä tarvitseville.
Rakennus on 2-kerroksinen. Pyörätuolien pesu- ja säilytystilat löytyy
kuraeteisestä. Opetustilojen väliin on suunniteltu pienempiä tiloja
opetuksen eriyttämistä varten sekä aistitila. Rakennuksesta löytyy lewc, jossa on nostimet ja pesulaveri. Koulusta löytyy myös
liikuntaesteisten käyttöön sopiva keittiö. Liikuntasali on tavallista
suuremman kokoinen.
Riina Rantamäki kertoo, että koulusta löytyy taideaineiden siivestä
aulatila, jossa on tarkoituksena järjestää aamu- ja iltapäivätoiminta.
Huomautettu, että osa oppilaista ei voi osallistua aamu- ja
iltapäivätoimintaan suuressa ryhmässä vaan tarvitsevat pienryhmän.
Todettu, että koulun suunnittelussa on tähän saakka otettu hyvin
huomioon erityislasten näkökulmasta esitetyt toiveet. Luokkatilat ovat
riittävän suuria.
Päätettiin, että vammaisneuvosto antaa piirustusten perusteella
palautteen suunnittelutoimikunnalle.
Timo Korpela esitteli esteettömyysasioiden näkökulmasta Eske:n
laatiman kartoituksen Vanhan Paukun kiinteistön esteettömyydestä.
Kartoituksessa on suositeltu valaistuksen parantamista, joka on jo
toteutettu. Lisäksi on suositeltu kattavampaa opastusta,
induktiosilmukkaa, portaiden ja porraskaiteen kontrastin parantamista
sekä hissin uusimista.
Sahanplassin hammashoitolan esteettömyysseikat on huomioitu ja
kaupunki pyrkii vaikuttamaan niiden toteuttamiseen kiinteistön
osakkaana. Kaupungintalolle on tehty vanhusneuvoston toimesta aloite
esteettömyyden parantamiseksi.
Timo Korpela toivoo vammaisneuvostolta listaa esteettömyyden
näkökulmasta uusittavista kiinteistöistä. Huomautettu Jokilaakson ja
Yllinpuiston neuvolan olevan liikuntaesteisten kannalta vaikeakäyttöisiä
kiinteistöjä.

4 Edellisen muistion läpikäyminen
Sihteeri luki edellisen muistion läpi. Todettiin, että jatkossa
vammaisneuvoston pöytäkirjat annetaan jäsenille ja varajäsenille viikon
ajaksi kommentoitavaksi. Kommentoinnin jälkeen puheenjohtaja ja
sihteeri vahvistavat pöytäkirjan allekirjoituksellaan.

5 Vammaisneuvoston toimintasääntö
Vammaisneuvosto on laatinut toiminnalleen toimintasäännön. Päätettiin,
että toimintasäännön hyväksymisestä tehdään esitys
kaupunginhallitukselle.
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6 Maakunnallinen vammaisneuvosto
Puheenjohtaja välitti tietoa maakunnallisen vammaisneuvon
perustamisesta. Maakunnalliseen vammaisneuvostoon tulee kustakin
maakunnan kunnasta jäsen, jolloin neuvostossa on yhteensä 18
jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntien vammaisneuvoston tehtäväksi on annettu ehdottaa
maakunnalliseen vammaisneuvostoon yhtä jäsentä. Lapuan
vammaisneuvosto päätti ehdottaa jäseneksi Katja Manu-Alalantelaa.
Maakunnallinen vammaisneuvosto kokoontuu 7.6.2018 kokouksessa,
johon osallistuu Lapuan vammaisneuvoston puolesta Katja ManuAlalantela. Maakunnallisen vammaisneuvosto varajäseneksi päätettiin
ehdottaa Pia Lehtoa.

7 Muut asiat
Jenni Gray tiedottaa, että kaupungin strategiatyöskentely velvoittaa
kuulemaan vammaisneuvostoa kaupungin strategiassa. Päätettin, että
selvitetään, miten vammaisneuvoston kuuleminen tapahtuu.
Todettiin, että erityislasten uimakoulua ja yksityisiä saunatiloja
koskevaan tiedusteluun ei ole vielä saatu vahvistusta. Päätettiin, että
jatketaan asian selvittelyä. Tarvittaessa asiasta tehdään aloite
kaupungin valtuustolle.
Todettiin, että vammaisneuvosto oli 11.5 Lapuan torille
esteettömyysasioiden merkeissä. Esteettömyysradalla vieraili myös
kaupungin johtaja Kankare.
Seuraavat kokoukset:
ke 15.8.2018 klo 17.30
ke 14.11.2018 klo 17.30

8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 19:53.

Pia Lehto
puheenjohtaja
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Taina Holappa
sihteeri

