PARGAS STAD

RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Tid: torsdag 6.2.2020 kl.12.00 – 13.25
Plats: Skansen, stadshuset
Närvarande:

Andersson Christian
Karrento Pirkko
Lagerroos Bo
Landén Kristina
Lehtilä Elina
Lindman-Korpi Regina
Lindroos Frej
Salminen Mauno
Stolzmann Marianna
Knuts Åsa

ordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
viceordförande
sekreterare

Frånvarande:

Alstrand Ulla
Henriksson Harold

medlem
medlem

Gäst:

Lehtinen Jesper

indrottsinstruktör, Pargas stad

§ 41

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 12.00.

§ 42

Mötets laglighet och sammankallande.
Ordföranden konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 43

Justering av protokollet från senaste möte
Protokollet från senaste möte justerades.

§ 44

Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelsen för år 2019 godkändes.

§ 45

Presentation om rådet för Axxells skolelever.
En lärare från Axxell kontaktade ordföranden och undrade om någon i rådet hade möjlighet att
hålla en presentation om rådet för eleverna på närvårdarlinjen i skolan tisdagen den 25.2.
Marianna Stolzmann, Harold Henriksson och Pirkko Karrento ställer upp. Ordföranden lovade ge
material som medlemmarna kan använda sig av vid presentationen.

§ 46

Tillgänglighetsärenden.

Ordföranden har kontaktat Ålandsbanken angående den branta rampingången. Kontorschefen
meddelade att de är medvetna om att rampen blev brant men att det är omöjligt i efterhand att
ändra på rampkonstruktionen.
Viceordföranden lovade vara i kontakt med Nagu Apoteks nya apotekare angående ingången till
apoteket.
På Köpmansgatan i Pargas finns ett nytt café, Café Wåfflan. På mötet konstaterades det att
trappan till caféet är hög samt att ett trappräcke saknas.
Christel Sonntag som är disponent för fastigheten Bankgården lovade på fastighetens nästa
bolagsstämma ta upp ärendet om de höga trösklarna samt den felplacerade plattformen vid
matrestaurangens ramp. Rådet har inte ännu erhållit någon information om detta.
§ 47

Planera gemensamt möte med äldrerådet.
Rådet för personer med funktionsnedsättning bjuder in äldrerådet till ett gemensamt möte en
torsdag i mars. Rådet planerar bjuda in tekniska chefen Johan Nylund samt socialarbetare Katja
Koivu. Sekreteraren kontaktar berörda och kommer överens om vilken torsdag som passar dem.
Sekreteraren kontaktar även äldrerådets ordförande och hör om det finns önskemål om andra
gemensamma ärenden att diskutera om på mötet.

§ 48

Övriga ärenden
Helppo liikkua-viikko hålls i år 18-24.5. Sekreteraren skickar information om detta via meil till
rådets medlemmar.
Invalidförbundet har skickat ut en inbjudan till ett seminarium: Yhdenvertaista palvelua kaikille.
Seminariet hålls i Raumo 23.3.2020. Rådet beslöt att inbjudan till detta seminarium även skickas
till byggnadsinspektionen, sekreteraren sköter.
Stadens idrottsinstruktör Jesper Lehtinen besökte mötet. Han informerade om SoveLi – en
riksomfattande serviceorganisation vars mål är att främja likvärda möjligheter till anpassad
motion. Idrottsinstruktören frågade medlemmarna om det finns önskemål om någon speciell
sportgren, flere önskemål inkom och han lovade återkomma i ärendet.

§ 49

Följande möte
Följande möte planeras att hållas gemensamt med äldrerådet en torsdag i mars

Pargas 6.2.2020

________________________

_________________________

Christian Andersson
ordförande

Åsa Knuts
sekreterare

