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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika:

1.12.2021 klo 17-18.30

Paikka:

Hopearinne

Läsnä:

Tarja Marttala, Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Raija Kivimäki, Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry
Hannu Ikola, Lapuan Sydänyhdistys ry
Katja Manu-Alalantela, Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistys ry
Jenni Nieminen, Lapuan Kehitysvammaisten Tuki ry
Soile Sinnemäki, Lapuan Reumayhdistys ry
Jenni Gray, kaupunginhallituksen edustaja
Jaana Kasi, sosiaalikeskuksen edustaja, vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä

Vammaisneuvosto kokoontuu uudella kokoonpanolla, vammaisneuvoston jäsenet esittäytyivät.

1. Kokous avattiin klo 17.05.

2. Kokouksen järjestäytyi. Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Tarja Marttala,
varapuheenjohtaja

on

Katja

Manu-Alalantela,

sihteeriksi

valittiin

kaupungin

vammaispalveluiden edustaja sosiaalityöntekijä Jaana Kasi ja sosiaaliohjaaja Anne
Pihlajamäki, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Kivimäki ja Hannu
Ikola.

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vammaisneuvoston jäsenten esittely käytiin kokouksen aluksi. Vammaisneuvoston
varajäseninä toimii Lapuan kehitysvammaisten Tuki ry:n Annastiina Peltokangas ja toisena
varajäsenenä toimii saman yhdistyksen Paula Portin, kaupungin hallituksen edustajan
varaedustajana toimii Helena Lahtinen.

5. Kokoukseen varattu Vammaisneuvoston toimintasääntö oli vanha versio, jota on muokattu ja
päätettiin käydä toimintasäännön viimeisin versio seuraavassa kokouksessa läpi. Lähetetään
uusi toimintasääntö jakoon pöytäkirjan ohessa.

6. Ajankohtaiset asiat.
Päätettiin, että pöytäkirja tulee sähköpostissa kaikille jäsenille ja kaikki käyvät sen läpi, sen
jälkeen toimitetaan viikon sisällä kommentit. Tämän jälkeen puheenjohtaja ja sihteeri
varmentavat pöytäkirjan allekirjoituksellaan.
Käytiin läpi vammaisneuvoston jäsenistö ja varajäsenet.
Päätettiin koota whatsup-ryhmä vammaisneuvoston jäsenille, jonka Katja Manu-Alalantela
kokoaa.
Päätettiin käydä läpi seuraavassa kokouksessa kaupunginhallituksen vammaisneuvostoa
koskeva käsittely, sisältäen puheenjohtajan ja sihteerin valinnan.
Pyydettiin

viimeisimmän

vammaisneuvostolle.

vammaisneuvoston

kokouksen

pöytäkirjan

jakaminen

Päätettiin,

että

kaupungin

nettisivu

vammaisneuvoston

osalta

täytyy

päivittää,

vammaisneuvoston jäsentiedot täytyy päivittää ja pöytäkirjat tullaan liittämään jatkossa
nettisivuille.
Katja Manu-Alalantela on osallistunut viimeisille vammaisneuvostopäiville ja hän kertoi tietoa
sieltä. Suurempien kaupunkien vammaisneuvostot ovat monessa mukana, esimerkiksi
Tampereella vammaisneuvosto on ollut osallisena raitiovaunuhankkeen suunnittelussa ja
joissain kunnissa vammaisneuvostolla on lautakunnissa puheoikeus. Maakunnallinen
vammaisneuvosto perustetaan soten myötä ja myös pienemmät vammaisneuvostot säilyvät.
VANE-päivien materiaali saatavilla:
https://avoinhallinto.fi/verkostot/vammaisneuvostopaiva/
www.vane.to
Tarja Marttala on osallistunut E-P:n vammaisjärjestöjen työpajaan 9/2021 ja kertoi tietoa
sieltä. Teemoina työpajassa oli ollut muun muassa YK:n vammaissopimus, osallisuus ja
itsenäinen elämä, erityishuoltopiirien sulautuminen sote-alueella, vammaispalveluiden
kokonaisuus; muun muassa asuminen, henkilökohtainen apu, tulevaisuuden sote ja
terveyskeskukset.
Vammaisneuvostojen yhteistyötiedot täytyy päivittää www.vane.to -sivustolle.

7. Muut asiat.
Keskusteltu Lapuan kaupungin hankkeista, esimerkiksi uimahallihankkeesta, jossa
vammaisneuvosto voisi olla mukana. Uimahallihankkeen suhteen huomioitavia asioita
esimerkiksi esteettömyys, avustajien käyttö uimahallia käytettäessä, uimahallin sijainti ja
saavutettavuus kaikille kuntalaisille.
Keskusteltu siitä, että vammaispoliittista strategiaa ja ohjelmaa ei ole Lapualla tehty.
Päätettiin laatia kysymyspatteristo oman kaupungin aluevaaliehdokkaille yhteistyössä
paikallislehden

kanssa,

puheenjohtaja

hoitaa

tätä.

Lisäksi

päätettiin

laatia

vammaisneuvoston esittely yhteistyössä lehden kanssa, puheenjohtaja laati tekstin
lehtijuttua varten.
Vammaisneuvoston esityslista kootaan yhteistyössä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa.
Päätettiin vammaisneuvoston kokoontumisesta 4 kertaa vuodessa, paikkana Hopearinne,
seuraavat kokoontumiset:

3.2.2022 klo 17
28.4.2022 klo 17
25.8.2022 klo 17
10.11.2022 klo 17
tarvittaessa voidaan kokoontua myös muina aikoina.

8. Kokous päätettiin klo 18.30.

Lapualla

/

2022

__________________________
Tarja Marttala
Vammaisneuvoston puheenjohtaja

Lapualla

/

2022

__________________________
Jaana Kasi
Vammaisneuvoston sihteeri

