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VAMMAISNEUVOSTO

Aika

keskiviikko 23.8.2017 klo 17.30

Paikka

Hopearinteen palvelukeskus,
Sairaalantie 5, Lapua

Läsnä:
Portin Paula, puheenjohtaja
Syrjä Seija
Marttala Tarja
Kulmala Satu, varajäsen
Harju Hannu, varajäsen
Holappa Taina, sihteeri
Karvala Hanne, varajäsen

Käsiteltävät asiat
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:45 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 muistion läpikäyminen
Sihteeri luki edellisen muistion läpi.
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4 Lapuan kaupungin palvelusetelin sääntökirja ja palvelun tuottajat
Todettiin, että Lapuan kaupunki on laatinut Kehitysvammaisten
asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirjan, johon valitut
palveluntuottajat ovat sitoutuneet.
Palvelusetelin tuottajan, Esperin hoitokoti Helmen, toiminnasta on
annettu palautetta, joka on välitetty kunnan sosiaalitoimistoon tiedoksi.
Palautetta on käsitelty yhdessä Lapuan kaupungin ja Esperin edustajien
kesken. Palautteesta annetaan Hoitokoti Helmen toimesta kirjallinen
vastaus, joka käsitellään omaisten illassa. Palautteen vastaus annetaan
myös sosiaalitoimistoon tiedoksi.
5 Hautasen koulun rakentaminen
Hautasen koulun rakentamisen etenemisestä ei ole tullut uutta tietoa.
Neuvosto edellyttää koulun rakentamisen suhteen yhteistyötä
oppilaiden vanhempien ja opettajien sekä muiden asiantuntijoiden
kanssa.
Päätettiin, että selvitämme mahdollisuutta saada Hautasen koulun
rakennusprojektista esittelytilaisuutta.
6 Erityislasten uimakoulu
Erityislasten uimakoulu ei toteudu tälle lukuvuodelle. Todettu, että
erityislapsilla tulee olla samat mahdollisuudet saada uimaopetusta kuin
muillakin lapsilla.
Päätettiin, että vammaisneuvoston puheenjohtaja ottaa yhteyttä
liikuntatoimeen ja selvittää keinoja yhdenvertaisen osallistumisen
mahdollistamiseksi.
7 Vammaisneuvon valinta seuraavalle toimintakaudelle
Vammaisneuvoston nykyinen toimintakausi päättyy vuoden 2017
loppuun. Vammaisneuvoston jatkumisesta tehdään uusi esitys
lautakuntaan. Tätä varten etsitään uudet jäsenet poisjäävien tilalle.
Päätettiin, että esitys jäsenistä ja varajäsenistä laaditaan seuraavassa
kokouksessa 15.11.2017.
8 Muut asiat
Ehdotettu, että Lapuan terveyskeskukseen tehtäisiin aloite
neurologisten sairauksien vastuuhoitajasta. Aloitetta aloittavat laatimaan
Satu Kulmala ja Hilkka Hjelt.
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Seuraava kokous:
ke 15.11.2017 klo 17.30

9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 20:10.

Paula Portin
puheenjohtaja
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Taina Holappa
sihteeri

