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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika:

Torstai 3.2.2022 klo 17

Paikka:

Hopearinne/kokoustila Sairaalatie 5, Lapua

Läsnä:

Tarja Marttala, puheenjohtaja, Pohjanmaan näkövammaiset ry
Jenni Nieminen, Lapuan kehitysvammaisten tuki ry
Raija Kivimäki, Etelä-Pohjanmaan diabetes ry
Soile Sinnemäki, Lapuan reumayhdistys ry
Hannu Ikola, Lapuan sydänyhdistys ry
Kari Alasaari, Pohjanmaan syöpäyhdistys ry
Katja Manu-Alantela, Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistys poissa
Annastiina Peltokangas, Lapuan kehitysvammaisten tuki ry varajäsenenä paikalla
Ulla-Maija Ulvinen, Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistys
Jenni Grey, kaupunginhallituksen edustaja vammaisneuvostossa
Topias Mäki, sosionomi amk-opiskelija
Elisabeth Mäntynen, sosiaalityön opiskelija
Anne Pihlajamäki, vammaisneuvoston sihteeri, sosiaaliohjaaja/vammaispalvelut
Jaana Kasi, vammaisneuvoston
(pöytäkirjan kirjaaja)

sihteeri,

sosiaalityöntekijä/vammaispalvelut

1. Kokous avattiin klo 17.20 ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin kokouksen
ääntenlaskijoiksi Topias Mäki ja Elisabeth Mäntynen.

2. Käytiin läpi Lapuan kaupungin vammaisneuvoston toimintasääntö (tullut voimaan 1.3.2021).
Kokouksessa päätettiin, että muutetaan toimintasääntöön §7:n lisäksi, että vammaisneuvoston
kokouksen pöytäkirja toimitetaan tarkistettavaksi kahden viikon kuluessa. Toimintasäännön
muutos viedään vahvistettavaksi kaupunginhallitukselle. Sihteeri selvittää, miten asia viedään
käsittelyyn.

3. Käytiin läpi pöytäkirjaan liittyviä käytäntöjä. Pöytäkirja toimitetaan kahden viikon kuluessa
tarkistettavaksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan (sihteeri ja puheenjohtaja), kun se on tarkistettu.
Pöytäkirja julkaistaan vammaisneuvoston nettisivulla, kun ne on tarkistettu ja hyväksytty.

4. Keskusteltiin vammaisneuvoston 4/2021 pöytäkirjasta, joka on ollut vammaisneuvoston
jäsenillä uudelleen kommentoitavana ja siitä on keskusteltu. Päätetään, että asiakirja menee
uuden hallintojohtajan nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Keskustelussa tuli esille, että
pöytäkirjasta

toivottaisiin

poistettavan

yksittäisten

henkilöiden

irralliset

kommenttipuheenvuorot.

5. Käsiteltiin Jyväskylän yliopiston/Yliopistokeskus Chydeniuksen alaista MoRa-hanketta ja kutsua
osallistua hankkeeseen. Kiinnostuneet jäsenet ilmoittavat puheenjohtajalle viikon kuluessa,
10.2.2022 mennessä osallistumisestaan. Puheenjohtaja ilmoittaa projektitutkija Niina
Rantamäelle osallistujat.

Jenni Gray poistui kokouksesta klo 17.58.

6. Keskusteltiin erilaisten vammaisasiaan ajankohtaisten infojen ja tiedotteiden välittämisestä
jäsenten kesken. Päätettiin, että jaetaan hyviä löytyneitä tiedotettavia asioita jokainen tiedoksi.
Vammaisneuvoston vammaispalveluiden jäsenet tiedottavat ajantasaisista vammaisasioista
vammaisneuvostoa. Hyödynnetään opiskelijoita vammaisasioihin liittyvän nettilinkkilistan
kokoamiseen.

7. Päätettiin kutsua vammaisneuvoston vieraaksi vuonna 2022 tuleva hallintojohtaja Toni
Leppänen, kiinteistöpäällikkö Timo Korpela ja liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö Niko
Savinainen. Sihteerit ovat yhteydessä kutsuttaviin vieraisiin.

8. Käsiteltiin muut asiat. Edeltävästi oli jaettu kuva kaupungin ennakkoäänestyspaikan
Kauppakeskuksen äänestystilojen sisääntulosta, jossa selvästi puuttuu rampin osa ja tästä ei
esimerkiksi pyörätuolilla olisi päässyt sisään. Todettiin, että myös järjestelyt olivat puutteelliset.
Vaaliavustajaa ei ollut paikalla ollenkaan, äänestäjällä oikeus ottaa oma vaaliavustaja mukaan.
Reitti äänestyspaikalle oli tukkoinen. Inva-äänestyskoppi oli järjestetty. Päätettiin, että otetaan
vammaisneuvostona kantaa esteellisyyteen ja äänestyspaikan toimivuuteen. Puheenjohtaja vie
vammaisneuvoston kannanoton (kootaan puutteet) keskusvaalilautakunnalle.

Keskusteltiin kaupungin uuden uimahallin rakennushankkeesta. Uimahallikyselyyn on vastattu
vammaisneuvoston jäsenten taholta ja puheenjohtaja vammaisneuvoston edustajana. Viime
keväänä on tehty esteettömyyskartoitus nykyisestä uimahallista.

Tukiyhdistykseltä oli tullut kyselyä Niittypuiston asuntolan kehittämisen tilanteesta.
Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä kertoi tämän hetken tilanteesta. Niittypuiston asuntolassa
on aloittanut uusi vastaava ohjaaja Jani Suvanto ja asuntolan toimintaa on tarkoitus kehittää
edelleen vastaamaan kehitysvammaisten uusien asiakkaiden asumisen tarpeita, asuntolassa
toteutuu jo nyt asumisharjoittelujaksoja nuorille itsenäistymisvaiheessa olevilla asiakkaille ja
vammaispalveluissa
lähitulevaisuudessa.

on

asumispalveluihin

tiedossa

mahdollisia

uusia

asiakkaita

Kari Alasaari poistui kokouksesta klo 18.45 ja Soile Sinnemäki poistui samaan aikaan. Raija
Kivimäki poistui kokouksesta klo 18.51.

Ulla-Maija Ulvinen toi tiedoksi Vammaispalveluiden neuvottelupäivät, ilmoittautumisaika
päättyy 3.2.2022, mutta koulutuksen materiaalit ovat saatavilla myös myöhemmin.

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.

Liitteet:
Lapuan kaupungin vammaisneuvoston toimintasääntö
https://lapua.fi/wp-content/uploads/2021/03/Vammaisneuvoston-toimintasaanto-2021.pdf

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujenneuvottelupaivat
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Tarja Marttala

Jaana Kasi

Vammaisneuvoston puheenjohtaja

Vammaisneuvoston sihteeri

