Rovaniemen kaupungin
Vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA 2/2017

Aika:

Keskiviikko 12.4.2017 klo 13:00

Paikka:

Ounasrinteen monitoimitalo, Neuvotteluhuone 2krs. Matkajängäntie 5

Osallistujat
Jarno Saapunki, pj
Minna Muukkonen, varapj.
Veikko Kallionpää
Pauli Niemelä
Matti Väliahdet
Jaana Kupulisoja tekn.ltk
Kaisa-Maria Jylhänlehto, nuorisovaltuusto
Mestari Johanna, toimistosihteeri, perusturvapalvelut, sihteeri
Poissa

Esityslista

Hannele Burtsov
Maarit Simoska, kaupunginhallitus
Hilpi Ahola, perusturvaltk
Reino Rissanen, vapaa-ajan ltk
Taina Torvela, tekn.ltk
Sirpa Somby, koulutus ltk
Maija Tervo, palveluesimies, perusturvapalvelut

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00

2.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin.

3.

Todetaan läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat yllä olevan listauksen mukaisena.

4.

Pöytäkirjan tarkastajan ja varatarkastajan valinta
Valittiin Pauli Niemelä

5.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin.

6.

Ounasrinteen monitoimitaloon tutustuminen
esteettömyyden näkökulmasta
Vammaisneuvosto teki mm. seuraavia havaintoja:
Rakennuksen ulkopuolella opasteissa olisi parannettavaa sillä
kaikki sisäänkäynnit sekä merkki invapaikoituksesta eivät näy
riittävän kauas.
Sisätiloissa esteetön liikkuminen myös apuvälineillä onnistuu
pääsääntöisesti hyvin eri tiloissa (tosin hissi ja wc –tiloissa
ahtautta pyörätuolilla), tasoeroissa huomioitu luiskat ja kerrosten
väli on mahdollista kulkea hissillä. Ovet erottuvat hyvin seinistä ja
myös WC-tiloissa hyvä värikontrasti, mutta yleisesti lattiat, seinät
ja portaat liian saman sävyisiä. Valaistus tasainen ja riittävä.
Portaiden sijoitus on pääsääntöisesti hyvin kulkuväylien reunoissa
paitsi ruokalasta lähtevät portaat joissa alle joutumisvaara.
Portaikkojen tulisi olla suoravartisia ja välitasanteellisia.
Liikuntasaliin vie kierreportaikko joka voi vaikeuttaa liikkumista.
Useissa portaissa on käsijohde vain yhdellä puolen ja käsijohteen
ympärille ei saa tukevaa otetta sekä osa portaikkojen käsijohteista
ei ole jatkuva ja muotoilussa teräviä mutkia ja lisäksi väritys ei
täytä esteettömyyden kriteerejä. Induktiosilmukat eivät toimi.
Jylhänlehto poistui klo: 13:33

7.

Oikeus tulla kuulluksi vammaisneuvoston osalta uuden
uimahallin suunnitteluvaiheessa ja toteutuksessa sekä
liikennejärjestelyissä
Vammaisneuvosto palaa asiaan myöhemmin.

8.

Vammaiskortin mahdollisuudet tilaisuus/
16.3.2017 Rovaniemen järjestötalo
Vammaisneuvostosta paikalla olivat pj Jarno Saapunki sekä vara
pj Minna Muukkonen.
EU:n Vammaiskortti on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat
erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan.
Vammaiskortti on vapaaehtoinen.
Tällä hetkellä kortin saamisen kriteeristöä ja jakelujärjestelmää
kehitetään sekä kartoitetaan palveluntarjoajia, jotka ovat valmiita
lähtemään mukaan tukemaan Vammaiskorttia. Vammaiskortti
tulee käyttöön Suomessa vuonna 2018.

Vammaiskortti-hanketta koordinoi Kehitysvammaisten
Palvelusäätiö yhdessä Jaatinen – vammaisperheiden
monitoimikeskuksen kanssa. Hankkeen työryhmään kuuluvat
myös Aivoliitto, Kuurojen Liitto, Kuuloliitto, Invalidiliitto,
Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri Kela sekä Sosiaali- ja
terveysministeriö. Kortin kriteeristön määrittelyssä on mukana
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä kaikki suomalaiset
vammaisjärjestöt.

9.

VamO-hanke/asiakasosallisuusryhmä
Hankkeeseen on valittu RoVakan esitysten mukaisesti 8henkilöä
asiakkuusosallisuusryhmään.
Vammaisneuvosto esittää yhtä lisäjäsentä VamO -hankkeeseen.
Valtakunnallinen osallisuusryhmä kokoontuu 24.4.2017 ja
Alueellinen osallisuusryhmä 26.4.2017

10.

Rovaniemen vammaisneuvoston yhteystiedot ->
päivitetyt nettisivut RoVaKan esityksen mukaisesti
Vammaisneuvoston nettisivut on päivitetty yhdessä Rovaniemen
kaupungin viestinnän kanssa RoVaKan esityksen mukaisesti.

11.

Muut asiat
Vammaisoikeuden ajokortti –koulutus 17.5.2017 klo: 17:30 –
20:00, Eläkeläistila Potkuri, Isomus-Sali. Sihteeri laittaa kutsun
tiedoksi vammaisneuvoston jäsenille.
Seuraava kokous: 30.5.2017 klo: 13 kaupungintalo, Narvik 1krs

12.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 15:10

Jarno Saapunki
Puheenjohtaja

Pauli Niemelä
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja tiedoksi:
- kaupunginhallitus (2), perusturvalautakunta, koulutuslautakunta,
vapaa-ajanlautakunta, tekninen lautakunta
- Rovakan hallitus/Jarno Saapunki, Hannele Burtsov

