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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 
 
Aika tiistai 27.10, klo 17  
Paikka kaupungintalo, Valtuustosali  
 
 
Osallistujat Seppo Vainio pj. 

Lasse Eklund 
 Eira Helomaa 
 Anna Järvinen 

Tiina Karjalainen 
 Pertti Leinonen 
 Mika Ratilainen 
 Seija Salminen 
 Marja Suominen 

Sofia Vainio siht. 
  
 
  
 
1. Kokouksen avaus 

- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.  
- sovittiin, että allekirjoitetaan kahden viimeisen kokouksen pöytäkirjat seuraavassa ko-

kouksessa. 
 

 
2. Kaupungin nettisivujen saavutettavuus 

- Sihteeri kertoi saavutettavuusdirektiivistä ja viestinnän saavutettavuudesta, selvitetään 
mahdollisuus välittää Power Point esitys Naantalin vammaisneuvostolle. 

- Käytiin läpi kaupungin verkkosivujen toimivuutta ja sisältöä, neuvostolta tuli seuraavan-
laisia huomioita ja kysymyksiä välitettäväksi eteenpäin: 

o onko mahdollista saada sivustolle näkyviin, mm. tekstin suurentaja, värikontrasti, 
oma palkki, jossa olisi esillä nämä asiat? 

o selkeämmin näkyviin ruudunlukija, nyt otsikkokentässä 
o hakutoiminto puhelinnumerolla 
o neuvosto toivoi chattia sivustolle, joka voisi toimia edes osan päivästä.  

- vammaisneuvoston sihteeri päivittää vammaisneuvoston nettisivuja. Sivuille toivottiin 
selkeämmin esille, että neuvostoon voi ottaa yhteyttä ketä tahansa ja neuvosto ottaa 
mielellään vastaan kehitysehdotuksia ja parannuksia.  

 
 

3. Vuosikello 
- käytiin läpi neuvoston vuosikello vuodelta 2020 
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- keskusteltiin toimintasuunnitelmasta vuodelle 2021, otetaan käsittelyyn seuraavassa ko-
kouksessa vuoden 2021 toimintaa, mm. perhetalon suunnittelu, asuntomessualueeseen 
tutustuminen, esteettömyysraitti tapaaminen 

 
4. Koronan vaikutus neuvoston toimintaan 

- keskusteltiin mahdollisuudesta pitää vammaisneuvoston kokoukset etänä Teams sovel-
luksella 

- keskusteltiin jäsenistä, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen etänä. Kokous 
tulee järjestää myös jäsenille, joilla ei ole etäyhteys mahdollisuutta. Tällöin sihteeri ja pu-
heenjohtaja pitää kokouksen samaan aikaan paikan päällä, sekä etänä. 

 
 

5. Muut asiat 
- Keskusteltiin vammaispalvelujen omavalvontasuunnitelmasta, jota on pyydetty 4.3.2020, 

mutta suunnitelmaa ei ole saatu. Pyydetään sitä uudelleen.  
- Keskusteltiin siitä, että Kalevanniemen koulun edustalle on tehty inva parkkipaikkoja. To-

dettiin, että neuvosto on saanut paljon aikaan hyviä muutoksia. 
- Keskusteltiin siitä, että kaupungin vammaisneuvosto tulisi ottaa huomioon kaupungin ra-

kentamisessa jo suunnitteluvaiheessa.  
 
 

6. Seuraava kokous 
- seuraava vammaisneuvoston kokous on 18.11 klo 17 kaupungintalon Valtuustosalissa. 
- joulukuun kokous järjestetään kaupungintalon saunaosastolla 8.12 klo 17. Mietitään tar-

joilua myöhemmin.  
 

 
 

 
 
_________________________________ _________________________________ 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 
 

 
 
 
Seppo Vainio 
27.10.2020 
 


