PÖYTÄKIRJA
3/2010
Ulvilan vammaisneuvoston kokous
Aika: keskiviikko 21.04.2010 klo 11.00 - 13.20
Paikka: Kohtaamiskahvila Santra, Lauttaranta 7, 28400 Ulvila
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Saini Lepistö avasi kokouksen
2§ Todetaan läsnäolijat
Läsnä olivat: puh.joht. Saini Lepistö, varapuh.joht. Heikki Santanokki,
Katja Eklund, sosiaaliohjaaja Marja Madekivi ja siht. Matti Saarinen sekä
tulkki Ulla-Maija Lankonen.
Asiantuntijoina paikalla olivat myös: Santran vetäjä sosiaaliohjaaja Aira
Uusivaara ja tekninen johtaja Juha Hjulgren.
7§ Tutustuminen Kohtaamiskahvila Santraan.
Käsiteltiin työlistan 7§ tässä kohdassa.
Sosiaaliohjaaja Aira Uusivaara esitteli Santran historian ja toiminnan;
Santra aloitti toimintansa joulukuun alussa 2009. Käyntimäärät ovat
nykyisin 300 - 400 välillä kuukaudessa. Toiminta on “vapaamuotoista
vanhusneuvolatoimintaa”. Jumpat ovat suosituimpia tapahtumia ja
vierailijoita on monenlaisia ja toiminta kehittyy koko ajan. Erityisen
tyytyväinen sosiaaliohjaaja Uusivaara oli hyvinvointi televisioon.
Todettiin Santran olevan hyvin saavutettavissa myös vammaisille ja ikää ei
Santrassa kysytä.
3§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kuultiin edellisen 26.3.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se
muutoksitta.
4§ Ulvilan kaupungin tekninen johtaja Juha Hjulgren: Esteettömyys ja
asunnonmuutostyöt
Ulvilan kaupungin tekninen johtaja Juha Hjulgren kertoi kaupungin
toimista esteettömän ympäristön toteuttamisessa. Kaupunki toteuttaa
omassa rakentamisessaan mahdollisimman hyvin esteettömän rakentamisen
periaatteita, mutta aina ei ole ollut riittävästi tietoa, eikä aina
“resurssejakaan”. Tekninen toimi on myös vihdoin saanut käyttöönsä
raportin “Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa”, jonka terveyden
edistämisen työryhmä teetti opiskelija Joonas Myllymaalla vuonna 2008.
myös silloinen vammaisneuvosto oli mukana sen tekemisessä. Hjulgren
totesi, että raportin mukaan Ulvilassa asiat on hoidettu kohtalaisen hyvin,
mutta paljon on parannettavaakin mm. Kaskelotin ovien yms. kontrastit ja
ison altaan sivukaide näkövammaisia varten sekä kenkätelineet yläkertaan
ja rollaattori ja tuplapotkuri pysäköintikaide ulko-oven läheisyyteen.Invapysäköintipaikkojakin tarvitaan lisää. Myös induktiosilmukka pitää saada
moniin kaupungin yleisiin tiloihin, mm kirjaston studioon (teatteri)
koulujen auditorioihin, valtuustosaliin jne. Mm. edellä mainitut
parannukset eivät vaadi kovin isoja taloudellisia satsauksia.
Tekninen johtaja mainitsi myös, että kaupunki voi tehdä muutoksia
lähinnä vain omistamissaan rakennuksissa ja hoidossaan olevilla
kulkuväylillä.

5§ Rakennetun ympäristön esteettömyys ja asunnon muutostyöt Seminaarin Jyväskylän kuulumiset, Saini Lepistö.

Puheenjohtaja Saini Lepistö osallistui otsikossa mainittuun seminaariin
15.4.2010 ja toi hän sieltä terveiset seikkaperäisillä yhteenvedoillaan,
jotka tulkki luki kokoukselle. Seminaari aiheita olivat:
- Kirsi Pesola : Esteettömyys - mitä, miksi, miten?
- - Esimerkiksi; Esteettömyys on paitsi ympäristön esteettömyyttä, myös
palvelujen ja kulttuurin saavutettavuutta ja rakennusten, tuotteiden ym.
käytettävyyttä.
- - Esteettömyys ei ole mielipide. Kaikki lähtee kaavoituksesta…

- Anni Juutilainen : Yhteenvetoa Helsinki kaikille -projektista
- - Kaikki lähti suunnittelusta. Tärkeää oli liikennesuunnittelijoiden ja
kaavoittajien mukana olo…

- Niina Kilpelä : kynnyskonsultit.
- - Totesi eri esteettömyyskartoitusmenetelmillä olevan erilaisia hyötyjä.

- Timo Vainionpää : Rakennusvalvojan rooli.
- - Kuka tahansa voi vammautua koska tahansa joko tilapäisesti tai
pysyvästi. Siksi asunnon suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota
esteettömyyteen…

- Sari Anttila : näkökulmia esteettömyyden ja asunnon muutostöihin.
- - Asunnon muutostyöt ovat kannattavia jos niillä voidaan välttää
laitokseen siirtäminen…

- Sari Loijas : ei päässyt tulemaan Islannin tuhkapilven takia…
Saini Lepistö toi myös kaikille neuvoston jäsenille seminaariaineistoa mm.
oppaan rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitukseen.
6§ Kelan sairaskuljetukset
Puheenjohtaja esitteli Kelan tiedotteen jossa ilmoitetaan, että nykyisin
taksin käyttöön oikeuttava todistus voidaan antaa pysyväksi.
Pitkäaikainen todistus voidaan kirjoittaa esimerkiksi vammaiselle
henkilölle, joka tekee usein matkoja terveydenhuollon yksiköihin. Se käy
kaikkiin Kelan korvaamiin matkoihin, jotka tehdään julkisen
terveydenhuollon yksikköön tai Kelan järjestämään kuntoutukseen.
8§ Muut asiat
Puheenjohtaja esitteli kirjeenvaihtoa, jota hän oli käynyt kauppakeskus
Hansan isännöitsijän kanssa, sen perusteella on mahdollista, että
kauppakeskuksen invar ja taksi -pysäköinti ja -ajo ongelmiin saadaan
vammaisneuvoston esittämiä parannuksia. Toivotaan.
9§ Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous 28.5.2010 klo 11.00 Porin perusturvan
yhteistoiminta-alueen Ulvilan lähipalvelualueen Sote-keskuksessa
10§ Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20

Saini Lepistö puheenjohtaja

Matti Saarinen sihteeri

