PARAISTEN KAUPUNKI
VAMMAISNEUVOSTO
Aika: torstai 22.3.2018 klo 12.00–13.55
Paikka: Skanssi, kaupungintalo
Läsnä:

Andersson Christian
Ahlstrand Ulla
Henriksson Yvonne
Henriksson Harold
Lagerroos Bo
Lindberg Ahti
Lindman-Korpi Regina
Nyström Patricia
Robertsson Annemaj
Stolzmann Marianna
Knuts Åsa

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
sihteeri

Poissa:

Lindroos Frej

jäsen

§8

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

§9

Kokouksen laillisuus ja koolle kutsuminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 10

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 11

Lyhyt yhteenveto Turun Seudun Vammaisjärjestöt ry:n 26.2.2018 pidetystä kokouksesta
Kaksi vammaisneuvoston jäsentä osallistui kokoukseen ja tiedotti ajankohtaisista asioista.

§ 12

Radiohaastattelu vammaisneuvoston toiminnasta
Puheenjohtajaa haastateltiin radiossa neuvoston toiminnasta 22.2. Samaan aikaan Vega
Åbolandin nettisivuilla julkaistiin artikkeli.

§ 13

Lausunto Paraisten kaupungin strategiasta
Neuvosto on tutustunut lausuntoon, joka lähetettiin kaupunginhallitukselle.

§ 14

Esteettömyysasiat
- Reimarin vessa ei ole vammaisystävällinen. Käsituet pitää vaihtaa uusiin ja vessapaperitelineen
paikkaa pitää vaihtaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja lähettävät Reimariin kirjelmän.

- Hammashoitolan invavessa toimii hyvin. Ulko-oven automatiikka on poiskytkettynä.
Puheenjohtaja ottaa yhteyttä kiinteistönhoitajaan.
- M-Marketin ovet eivät toimi kunnolla ja niitä pidetään raskaina. Suosittelemme täysin
automaattista ovenavausmekanismia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja lähettävät
kauppiaalle kirjelmän.
- Korppoo: pankin ja seurakunnan ovia ei ole korjattu huomautuksesta huolimatta.
Seurakunnan vessa on luvattu muuttaa invavessaksi, mutta mitään ei ole tehty. Puheenjohtaja
ottaa asianosaisiin yhteyttä ja kirjoittaa lausunnon.
- Helppo Liikkua -viikko järjestetään 14.–20.5. Neuvosto ei vietä viikkoa, mutta suunnittelee sen
sijaan tempauksen järjestämistä Paraisten päiville. Puheenjohtaja tilaa esitteitä ja Invalidiliiton
IT-lehden ja muut jäsenet tiedustelevat järjestöiltään, onko niillä materiaalia, jota voitaisiin jakaa
tempauksessa.
§ 15

Muut asiat
Eräs jäsen otti puheeksi Paraisten psykiatrisen osaston uudelleenorganisoinnin. Psykososiaalisen
yhdistyksen Dueton jäsenet ovat huolissaan siitä, miten ruotsinkielisten asiakkaiden hoito
jatkossa järjestetään. Kyseinen jäsen kirjoittaa lausunnon.

§ 16

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 17.5. klo 12.00 Ohjaamossa.

Parainen 22.3.2018

_________________________

_________________________

Christian Andersson
puheenjohtaja

Åsa Knuts
sihteeri

