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NAANTALIN VAMMAISNEUVOSTO   PÖYTÄKIRJA 

Aika: torstai 1.9.2022 klo 17.00 

Paikka: Kaupungintalon Valtuustosali 

Mika Ratilainen pj.  
 
Seppo Vainio vpj.  
 
Sini Paasikivi (poissa) 
 
Jussi Tähti  
 
Anu Saarni  
 
Pertti Leinonen  
 
Lasse Eklund  
 
Eira Helomaa  
 
Marja Suominen  
 
Pia Ojala  
 
Aija Hulsi-Tervonen  
 
Anna Kortelainen siht.  
 

1. Kokous avattiin klo 17.06 
 

2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Tähti ja Lasse Eklund. 
 

3. Naantalin edustajiksi hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin valittiin yksimielisesti   
Mika Ratilainen (jäsen) ja Lasse Eklund (varajäsen). 

                                                  

4. Vaajoen ulkoilualueen inva-wc tilanteesta puheenjohtaja kertoi seuraavaa: Pj. ja Mika 
Hirvi kumppaneineen olivat käyneet katsastamassa kohteen. Lupasivat portaat ja        
150 cm leveän luiskan. Näin wc:stä saadaan toimiva. Aikataulusta ei ollut tarkempaa tie-
toa, mutta oletus on, että työt alkaisivat piakkoin. Pj. lupasi viedä kiirehtimisviestiä eteen-
päin. 
Kun wc on saatu kuntoon, voidaan Vaajoen laavua pitää esteettömänä, kun kulkureittinä 
on huoltotie. 
 
Keskusteltiin myös itse joesta, joka ruovittuu kesän aikana niin, että kulku veneellä tai ka-
nootilla käy mahdottomaksi. Olisi hienoa, jos se joskus ruopattaisiin ja sen jälkeen niitet-
täisiin vuosittain. Tämä voi olla hankalaa toteuttaa, etenkin kun joki on osittain Maskun 
mailla. 

 
5. Rannan Tuulensuojan hissiin liittyen päätettiin antaa seuraavanlainen korjausehdotus: 

Ovet vaihdetaan liukuoviksi, jotka kuitenkin ulospäin näyttävät vanhoilta ovilta. 
Ylätasanteelle, portaiden kohdalle huomioväri tms. näkövammaisia varten. 
Kutsukytkin alas hissinapin viereen. Käyttökytkimen siirto ulko-oven vasemmalle puolelle. 
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6. Vuosikellon alkuperäistä mallia aletaan käyttää tästä kokouksesta alkaen. 

 
7. K-Supermarket Ellenin remonttiin liittyvistä esteettömyysparannuksista ilmeni seuraavaa: 

- Hyvä valaistus sekä sisällä, että etenkin ulkona on tärkeää! 
- Ulkoportaiden alkuun merkinnät näkövammaisia varten. 
- Kauppaan inva-wc. Voisiko olla yhteinen Koti Pizzan vessan kanssa, joka korjattaisiin 

inva vessaksi? Inva wc ei palvelisi pelkästään vammaisia, vaan myös läheltä tulevia 
palvelutalon asukkaita. 

- Alastulorampin jälkeen on maassa merkinnät, jotka näyttävät erheellisesti suojatieltä. 
Merkintä on kuitenkin ilmentämässä pysäköintikieltoa. Nämä pitäisi muuttaa selkeäm-
mäksi. 

 
8. Muut asiat 

 
- Lasse Eklund nosti esiin Kurjenrahkan saavutettavuuden kuljetuspalvelun kanssa. 

Perille asti vieminen lisäisi matkaa vain n. 2 km. Turussa tämä jo toteutuu, ja Kaari-
nassa asia on vireillä. Päätettiin tehdä asiasta aloite sosiaali- ja terveyslautakunnalle. 
Kurjenrahka on kuitenkin ainoa esteetön retkeilyalue tällä alueella. Lassen esille 
tuoma kirjelmä laitetaan aloitteen saatteeksi. 

 
- 28.6. on Vammaisneuvostolle lähetetty kantelu Helluntaiseurakunnan tonttiliittymän 

kunnosta ja puutteista. Todettiin, että tämä ei ole vammaisneuvostolle kuuluva asia. 
 
- Pj:n aloitteesta keskusteltiin siitä, miten saataisiin parannusta siihen, että esteettö-

myyteen liittyvät asiat olisivat tarkemmin tiedossa jo suunnittelu ja rakennusvai-
heessa. Korjaaminen on aina hidasta ja kallista, ja joskus jopa mahdotonta. Naanta-
lissa rakennetaan paljon, ja osaamista sekä yhteistyötä esteettömyysasioissa pitäisi 
lisätä. Ei pelkästään vammaisia ajatellen, vaan väestön ikääntyminen aiheuttaa mo-
nenlaisia tarpeita, jotka pitäisi ajoissa huomioida. 
Vammaisneuvosto päätti ehdottaa tekniselle lautakunnalle, että he ottaisivat käsitte-
lyyn sen, millä keinoin kaupunki- ja rakennussuunnittelu paremmin pystyisi huomioi-
maan esteettömyysseikat suunnittelutyössään. 

 
- Syksyn kokouspäiviksi sovittiin 6.10., 10.11. ja 8.12. Kokoukset alkaa enemmistön toi-

vomuksesta edelleen kello 17.00 
 

9. Seuraava kokous on 6.10.2022 klo 17.00 Kaupungintalon valtuustosalissa 
 
Puheenjohtaja 
 
___________________ 
Mika Ratilainen 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
__________________ ___________________ 
Lasse Eklund  Jussi Tähti 
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