PARAISTEN KAUPUNKI
VAMMAISNEUVOSTO
Aika: torstai 17.5.2018 klo 12.00–14.30
Paikka: Skanssi, kaupungintalo
Läsnä:

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

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen läsnä klo 12-14
jäsen
varapuheenjohtaja
sihteeri

Poissa:

Lindberg Ahti
Lindroos Frej

jäsen
jäsen

§ 17

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

§ 18

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

§ 19 Varsinais-Suomen liiton erikoissuunnittelija (vammais- ja kehitysvammaispalvelut) Pirjo
Valtonen kertoo tulevasta sote- ja maakuntauudistuksesta
Neuvoston jäsenet saivat informaation tiedoksi, minkä jälkeen heillä oli tilaisuus esittää
kysymyksiä. Jos jollain on vielä ideoita tai kysymyksiä, ne voi lähettää neuvoston sihteerille, joka
kokoaa listan, joka lähetetään edelleen erikoissuunnittelijalle.
§ 20

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§ 21

Paraisten päivät
Tänä vuonna Paraisten päivät ovat 9.-10.6. Joillakin yhdistyksillä on omat markkinakojunsa,
mutta ne, joilla ei ole omia, voivat olla mukana Paraisten Invalidien kojulla. Bo Lagerroos on
materiaalin (esitteiden) yhdyshenkilö.
Ensi vuoden alussa alamme suunnitella ensi vuoden tapahtumaa. Toimintarajoitteita on
monenlaisia, ja neuvosto haluaa kiinnittää ihmisten huomion niihin. Ihmisiä voitaisiin houkutella
pysähtymään esim. järjestämällä tietokilpailu tai kahvitarjoilu, jolloin jäsenet voisivat samalla
antaa tietoa erilaisista toimintarajoitteista.

§ 22

Kansainvälisen vammaisten päivän materiaali
Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään 3.12. Puheenjohtaja on jo tilannut Paraisten
Invalidien puolesta vähän materiaalia (lehtiä ja esitteitä) siltä varalta, että päivän aikana
järjestetään jokin tempaus. Jos jollain toisella yhdistyksellä on materiaalia, se otetaan mielellään
vastaan.

§ 23

Esteettömyysasiat
- Harold Henriksson on tavannut teknisen päällikön Ted Bergmanin. Tekninen päällikkö toivoi,
että neuvosto kokoaisi listan kaikesta siitä, mitä neuvosto on tehnyt esteettömyyspuolella, eli
keneen on otettu yhteyttä, mitä asia koskee ja miten asia on edennyt. Samalla rakennusosasto
saisi tiedot käyttöönsä. Sihteeri lupasi käydä vanhat pöytäkirjat kesän aikana läpi ja koota listan.
- Varapuheenjohtaja on kirjoittanut lausunnon sekä M-marketille että K-supermarket Reimarille
(viitaten edelliseen pöytäkirjaan). Neuvosto hyväksyi lausunnot. Sihteeri lähettää ne kyseisiin
kauppoihin.
- Ulla Ahlstrand lupasi ottaa yhteyttä Korppoon kappalaiseen keskustellakseen pankin ja
seurakunnan ovista sekä vessasta, joka on luvattu korjata, koska mitään ei ole vielä tehty. Myös
kirkon kynnys on tarkastettava. Ulla tiedottaa lopputuloksesta neuvoston puheenjohtajalle.
- Puheenjohtaja on ottanut yhteyttä Nauvon apteekin omistajaan apteekissa tehtävien
muutosten vuoksi. Apteekkari ilmoitti yrittäneensä tavoittaa Nauvon rakennusvalvontaa
rakennus- tai toimenpideluvan selvittämiseksi, mutta epäonnistuneensa siinä. Apteekkari on nyt
luvannut ottaa uudestaan yhteyttä rakennusvalvontaan.
- Heinäkuun puolivälissä puheenjohtaja kutsuu koolle muutamia jäseniä tekemään
esteettömyyskierroksen Paraisilla.

§ 24

Muut asiat
Jäsen, joka edellisessä kokouksessa otti esille Paraisten psykiatrisen osaston
uudelleenorganisoinnin vaikutukset ruotsinkielisten asiakkaiden palveluihin, ei ole vielä
kirjoittanut lausuntoaan henkilökohtaisista syistä johtuen. Jäsen lupasi kirjoittaa lausunnon
seuraavaan kokoukseen mennessä.

§ 25

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään elokuun lopussa tai syyskuun alussa.

§ 26

Ylimääräinen asia
Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Paraisten kaupungin toimintasuunnitelmasta. Koska
lausuntopyyntö tuli niin myöhään, puheenjohtaja ehdottaa, että kaikki lukevat
toimintasuunnitelmaluonnoksen kotonaan ja lähettävät ehdotuksensa sihteerille viimeistään
24.5. Puheenjohtaja kirjoittaa kaupunginhallitukselle lausunnon.

Parainen 17.5.2018

_________________________

_________________________

Christian Andersson
puheenjohtaja

Åsa Knuts
sihteeri

