PARAISTEN KAUPUNKI
VAMMAISNEUVOSTO
Aika: tiistai 28.2.2019 klo 12.00–13.46
Paikka: Skanssi, kaupungintalo
Läsnä:

Andersson Christian
Alstrand Ulla
Henriksson Harold
Henriksson Yvonne
Lagerroos Bo
Lindberg Ahti
Lindman-Korpi Regina
Lindroos Frej
Robertsson Annemaj
Stolzmann Marianna
Knuts Åsa

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
sihteeri

Poissa:

Lindberg Ahti
Nyström Patricia

jäsen
jäsen

§1

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00. Samalla kahta alkuvuodesta tasavuosia täyttänyttä
jäsentä muistettiin Paraisten kaupungin lahjoittamalla kukalla.

§2

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

§3

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.

§4

Vuoden 2018 toimintakertomus
Vuoden 2018 toimintakertomus hyväksyttiin.

§5

Lyhyt tiivistelmä tapaamisesta Steg för Steg -yhdistyksen kanssa
Neuvoston jäsenet saivat informaatiota Steg för Steg -yhdistyksen kanssa pidetystä
tapaamisesta, johon Harold ja Yvonne Henriksson olivat osallistuneet. Tapaaminen huomioitiin
myös Paraisten Kuulutuksissa 5.12.2018 julkaistussa artikkelissa.

§6

Yhteenveto esteettömyysasioista
Puheenjohtaja on ottanut sähköpostitse yhteyttä Ålandsbankeniin ja esittänyt toiveen luiskalla
varustetusta sisäänkäynnistä. Nauvon Apteekki on ilmoittanut, että apteekin sisäänkäynti
tullaan uudistamaan tänä keväänä. Reimarissa ei ole tehty mitään WC:n suhteen. Folkhälsan-

taloon ei ole vielä asennettu uutta nostinta. Rakennuksessa, jossa Amalias hem toimii
Korppoossa, ei ole tehty mitään korkealle kynnykselle. Muutamien muutosten jälkeen
esteettömyyslista on valmis lähetettäväksi tekniselle päällikölle Ted Bergmanille ja
rakennusosastolle.
§7

”Paraisten Kylätalo” -kaavaselostus
Neuvosto on saanut ilmoituksen siitä, että Kylätalon suunnittelu on aloitettu. Neuvosto
keskusteli kaavaselostuksesta ja puheenjohtaja lupasi lähettää asianosaisille sähköpostia
neuvoston esille ottamista asioista:
- Saaristotien meluongelma tulisi ottaa huomioon, koska asuntoja on suunniteltu Saaristotien
puolelle.
- Vammaisystävällisyys sekä talon sisätiloissa että piha-alueilla.
- Allasosasto: neuvosto toivoo, että Kylätalossa vältetään Folkhälsan-talossa tehdyt virheet eli
että pukuhuoneeseen tulee riittävästi kaappeja ja altaaseen hyvä invanostin.
Neuvosto toivoo lisäksi saavansa olla aktiivisesti mukana hankkeen jatkosuunnittelussa.

§8

Muut asiat
- Diabetesyhdistys on ottanut yhteyttä neuvostoon liittyen ongelmiin apuvälineiden
luovuttamisessa asiakkaille työajan ulkopuolisina aikoina. Tällä hetkellä terveyskeskuksesta voi
hakea apuvälineitä vain klo 8–16. Esimerkiksi toisella paikkakunnalla töissä käyville tästä on
aiheutunut isoja ongelmia. Diabetesyhdistystä kehotetaan antamaan neuvostolle kirjallinen
selvitys ongelmasta. Neuvosto jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa ja kirjoittaa
kirjelmän sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
- Neuvosto päätti kutsua seuraaviin kokouksiinsa Invalidiliiton uuden järjestöasiantuntijan Sanna
Leppäjoki-Tiistolan ja Paraisten seurakuntayhtymän uuden kiinteistönhoitajan Jim Karlssonin.

§9

Seuraava kokous
Seuraava kokous suunnitellaan pidettävän torstaina 25.4., jos ajankohta sopii kutsuttavalle
vieraalle, muussa tapauksessa vaihdamme kokouspäivää.

Parainen 28.2.2019

_________________________

_________________________

Christian Andersson
puheenjohtaja

Åsa Knuts
sihteeri

