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NAANTALIN VAMMAISNEUVOSTO    

Aika torstai 21.4.2022 klo 17.00 – 18.30 

Paikka kaupungintalo, valtuustosali 

 

Mika Ratilainen pj.  

Seppo Vainio vpj.  

Sini Paasikivi, poissa 

Jussi Tähti, poissa 

Anu Saarni, poissa 

Pertti Leinonen  

Lasse Eklund  

Eira Helomaa  

Marja Suominen  

Pia Ojala  

Aija Hulsi-Tervonen  

Leena Palmulaakso-Nylund siht. 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen läsnäolijat. 

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aija Hulsi-Tervonen ja Pertti Leinonen. 
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3. Kalevanniemen varhaiskasvatustilat 

Kari Simola esitteli Kalevanniemen varhaiskasvatustilojen esteettömyysselvitystä.  

Kiinteistön ja sen piha- ja paikoitusalueen toimivuutta on suunniteltu yhdessä 
henkilökunnan kanssa.  Esteettömyys on huomioitu rakennuksessa siten, että kaikissa 
tiloissa on mahdollista liikkua pyörätuolilla. Myös avustavaa tekniikkaa, kuten ovipainikkeet 
ja induktiosilmukka, on rakennuksen toteutuksessa hyödynnetty. 

Vammaisneuvosto piti tärkeänä tilojen riittävää valaistusta, ja erityisesti akustiikan 
toimivuus on vielä selvitettävä.  

Asiaa koskevat mahdolliset lisäkysymykset voi lähettää puheenjohtajalle eteenpäin 
toimitettavaksi Kari Simolalle. 

Esitysmateriaali toimitetaan jäsenille sähköpostitse. 

4. Vaikeavammaisten palveluasumisen ja tilapäishoidon kilpailutus 

Vammaisneuvosto keskusteli vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen ja 
tilapäishoidon kilpailutuksesta.  

Vammaisneuvosto esittää, että palvelukuvaukseen lisätään teksti: Aurinkosäätiön toiminnot 
tulee turvata, jotta palvelut säilyvät.  

Vammaisneuvosto pyytää myös tarkentamaan seuraavia kohtia palveluasumisen 
palvelukuvaukseen: 

− s. 4 – Otsikossa mainitaan neljä palveluluokkaa, mutta teksti sisältää viisi 
palveluluokkaa. 

− Asukkaiden lääkekuluja koskevaa kohtaa tule täsmentää – sisältyvätkö lääkekulut 
palveluun vai eivät. 

 
Tilapäishoidon palvelukuvauksen osalta esitetään, että omaishoitajien lakisääteisten 
vapaapäivien käytön joustomahdollisuus lisätään kilpailutuskriteeriksi. 

 

5. Vuosikello 

Vuosikello siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 

− Vammaisneuvoston seuraava kokous järjestetään Velkuan koulun 
tutustumiskäynnin yhteydessä 12.5. 2022. 

− Asuntomessualueeseen tutustumisen ajankohta on vielä avoinna.  
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Puheenjohtaja selvittää mahdollisuutta yhteiskuljetukseen näiden kahden 
tilaisuuden osalta.  

− Heli Ojanen järjestää 7.6. 2022 keskustan kehittämisen lähtöseminaarin. 

6. Taimonrannan kaavaluonnos 

Vammaisneuvosto tutustui Taimonrannan asemakaavaluonnokseen ja esittää, että 
rantasaunan läheisyyteen suunnitellaan 1 – 2 invapaikkaa.  

Lisäksi vammaisneuvosto esittää esteetöntä leikkipaikkaa Taimonrantaan, Pirttiluodontien 
päähän tai kylpylän takapihan puoleiselle alueelle. 

7. Muut asiat 

− Vammaisneuvoston nettisivun tiedot tulee päivittää. 
− Karvetin klubitalon esteettömyystoteutus siirtyy käsiteltäväksi hyvinvointiuudistuksen 

jälkeiseen aikaan. 
− Jäsenille Eira Helomaa ja Marja Suominen lähetetään paperinen pöytäkirja. 

8. Seuraava kokous 

Vammaisneuvosto kokoontuu seuraavan kerran 12.5.2022 Velkuan kouluvierailun 
yhteydessä. Lähtö Velkualle on klo 16.15 kaupungintalon parkkipaikalta. Jäseniä pyydetään 
saapumaan kaupungintalolle jo klo 16.00. 

9. Kokous päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. 

 

 

Mika Ratilainen 
puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
Aija Hulsi-Tervonen  Pertti Leinonen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 


