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NAANTALIN VAMMAISNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

Aika: torstaina 17.3.2022 klo 17.00
Paikka: kaupungintalo, valtuustosali ja tarvittaessa teams.
Mika Ratilainen pj. (paikalla)
Seppo Vainio vpj. (paikalla)
Sini Paasikivi / teams
Jussi Tähti (paikalla)
Anu Saarni /teams
Pertti Leinonen (paikalla)
Lasse Eklund (paikalla)
Eira Helomaa (paikalla)
Marja Suominen (paikalla)
Pia Ojala (paikalla)
Aija Hulsi-Tervonen (paikalla)
Anna Kortelainen siht.
1. Kokous alkoi 17:15
2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eira Helomaa ja Seppo Vainio
3. Avustajakeskus esittäytyi. Toiminnanjohtaja Sirke Salmela, vapaaehtoistyön koordinaattori Satu Heinonen ja palkallisen työn ohjaaja Sari Nikula esittelivät toimintaa laajasti PowerPoint esityksen myötä.
Esityksen jälkeen he vastasivat esille nousseisiin kysymyksiin.
4. Käsiteltiin vammaisneuvoston jäsenien valintaan liittyvä pykälä, joka on aikaisemmista kokouksista
jäänyt pois;
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 § 348 nimennyt vammaisneuvostoon 5 jäsentä. Lisäksi
yhdistyksillä on mahdollisuus nimetä vammaisneuvostoon enintään 6 jäsentä.
Puheenjohtajat ovat tiedustelleet jo mukana olevilta yhdistyksiltä, mitkä yhdistykset haluavat jatkaa vammaisneuvoston yhdistysjäseninä. Vanhusneuvoston tilalle on kysytty Varsinais-Suomen näkövammaiset
ry:ltä halukkuutta jäsenyyteen. Ajatuksena se, että Naantalin uusiin rakennushankkeisiin liittyen, olisi joukossamme tämän asian edustaja.
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Näiksi kuudeksi jäseneksi nimettiin seuraavat henkilöt:
Pertti Leinonen (Turun seudun invalidit ry)
Lasse Eklund (Lounais-Suomen neuroyhdistys ry)
Eira Helomaa (Turun seudun Hengitysyhdistys ry)
Marja Suominen (Naantalin Karvetin klubitalo)
Pia Ojala (Killin kehitysvammaisten tuki ry.)
Aija Hulsi-Tervonen (Varsinais-Suomen näkövammaiset ry)
Keskusteltiin siitä, miten eri yhdistysten osallistumisesta vammaisneuvostoon saataisiin tasavertaista.
Keskustelun tuloksena päätettiin lisätä avoimuutta ja tasavertaista tiedotusta paikallisille yhdistyksille,
jotka voivat ilmaista kiinnostuksensa vammaisneuvoston toimintaan. Tulevien kausien kokoonpanojen
kriteeristön pohdintaa jatketaan yhdessä kaupunginjohtajan kanssa syksyllä. Neuvotteluihin osallistuvat
vammaisneuvostosta pj. ja vpj. Tämän jälkeen vammaisneuvosto ottaa asian uudelleen käsittelyyn.

5. Keskusteltiin uudesta vammaispalvelulaista. Todettiin, että vammaisneuvoston ei ole tarpeen lähteä
esittämään huomautuksia tms. lakiin liittyen. Eri vammaisjärjestöt ovat kuulleet jäseniään, ja lakimiestensä kautta yrittävät tarvittaessa vaikuttaa lakiin.
Vaikeavammaisen kuljetuskortista keskusteltiin, ja uudesta Taxidatan tilaussysteemistä. Tämä tuntui olevan monilta osin epäselvää, joten päätettiin että puheenjohtaja lähettää asiasta suoran kysymyksen kaupungille: miten järjestelmä toimii?

6. Kokous päättyi 18.45. Seuraava kokous on torstaina 21.4.2022 klo 17.00
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