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NAANTALIN VAMMAISNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

Aika: maanantai 14.2.2022 klo 17.00
Paikka: kaupungintalo, 4- neuvotteluhuone ja teams.
Mika Ratilainen pj.
Seppo Vainio vpj. / Teams
Sini Paasikivi / Teams
Jussi Tähti
Anu Saarni
Pertti Leinonen
Lasse Eklund / Teams
Eira Helomaa
Marja Suominen
Pia Ojala
Aija Hulsi-Tervonen
Anna Kortelainen siht.

1. Kokous avattiin klo 17.05
2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Suominen ja Pia Ojala
3. Arkkitehti Pia Helin esitteli uuden Luonnonmaalle rakennettavan perhetalon. Keskusteltiin mm. eri materiaaleista, väreistä ja korkeuseroista erityisesti näkövammaisten sekä pyörätuolilla liikkuvien kannalta.
Pia Helin lupasi tuoda vielä esiin sitä asiaa, että kontrastivärit helpottavat näkövammaisia, ja samaten
materiaalien vaihtuminen maassa/lattiassa, kun korkeuseroa tms. on odotettavissa.
3. Keskusteltiin omaishoidon vapaista, jotka ei toteudu niin kuin pitäisi. Perjantai iltapäivästä sunnuntai
iltapäivään ei ole kolme vuorokautta. Laskutusvuorokaudet kuitenkin menevät näin. Ongelma on laaja
ainakin Varsinais-Suomessa. Todettiin, että omaishoitajien liitto olisi oikea taho tämän ongelman ajamiseen.
4. Vammaispalvelun johtopäätöksenä todettiin, että palvelut ovat kohtuuhyvässä kuosissa, eikä heikkenemistä ole havaittavissa.
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5. Keskusteltiin esteettömyysohjeesta Pekka Almin lähettämän liitteen pohjalta. Todettiin, että vaikka
asiat olisi käsitelty monipuolisesti, suorittava taso ei ole aina perillä säädöksistä.
6. Esteettömyyskierroksen korjaustilanteen tarkastelua Ilmari Penttilän lähettämän liitteen pohjalta. Puheenjohtaja oli tehnyt exceliä aiheesta, ja todettiin, että kirjattuja toimenpiteitä oli 80. 50% niistä oli mennyt suunnitteluun ja 23 oli tehty. Osa toimenpiteistä on sellaisia, että niitä ei ole mahdollista toteuttaa.
Marja Suominen otti puheeksi Karvetin klubitalon sisäänkäynnin, johon kaivattaisiin luiskaa (sivuun nostettava) pyörätuoli asiakkaille. Vuokrasopimuksesta riippuu, kuuluko tämän hankinta kaupungille, vai
vuokraajalle, Mika Ratilainen lupasi kysyä asiasta seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.
7. Muut asiat
Avustuskeskus haluaisi tulla esittelemään omaa toimintaansa. Päätettiin kutsua heidät maaliskuun kokoukseen, tai huhtikuun, jos maaliskuussa ei ole kokousta.
Muissa asioissa vammaisneuvosto toteaa:
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 § 348 nimennyt vammaisneuvostoon 5 jäsentä. Lisäksi
yhdistyksillä on mahdollisuus nimetä vammaisneuvostoon enintään 6 jäsentä.
Puheenjohtajat ovat tiedustelleet yhdistyksiltä, mitkä yhdistykset haluavat jatkaa vammaisneuvoston yhdistysjäseninä. Todetaan, että seuraavat yhdistykset ovat ilmoittaneet halukkuudestaan lokakuun järjestäytymiskokoukseen 12.10.2022 mennessä
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)
Vammaisneuvosto toteaa, että edellä mainittujen yhdistyksillä on edustajansa vammaisneuvostossa kaudella 30.8.2021 – 31.5.2023.
8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi kello 19.00. Seuraava kokous on näillä näkymin 17. maaliskuuta.
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