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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Sutinen Pekka
Forma Serenella
Hietalahti Marketta
Leppänen Aki
Lintukanto-Rio Merja
Riihikoski Urho
Alanen Nina
Albrecht Rita
Siikaniva Riitta

Klo
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Järvenpää Marja
Järvinen Kaija
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jäsen
perusturvalautakunnan
puheenjohtaja
Perusturvalautakunnan
varaedustaja
asukaslautakunnan
varaedustaja
asiantuntija
asiantuntija
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Niemi Jari
Silfverberg Markus
Santalahti Anne
Tiihala Marketta
Asp Mirkka
Jukantupa Anna
Syrjä Marjatta
Vuolle Pirkko
MUU

Tehtävä
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Niininen Petri

17:00 - 19:35

Koivisto Heidi

17:00 - 19:00

Sippola Ossi

17:00 - 19:35

Holmi-Alakomi Marja
Ala-Laurila Marja-Leena
Nurmi Jukka
Harjula Mirko

17:00 - 19:35
17:00 - 19:35
17:00 - 18:10
17:00 - 18:10

perusturvalautakunnan
edustaja
asukaslautakunnan
edustaja
asukaslautakunnan
puheenjohtaja
asiantuntija
sihteeri
asinatuntija
asiantuntija

ALLEKIRJOITUKSET
Aki Leppänen
puheenjohtaja

M-L Ala-Laurila
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
1 - 14
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja tarkastetaan vammaisneuvoston seuraavassa
kokoukessa.
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa
(www.ylojarvi.fi) kuntalain 14 §:ssä säädetyllä tavalla.
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05.02.2019

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
VAMNEU 05.02.2019 § 1
Seloste

Vammaisneuvoston sihteeri avaa kokouksen ja toteaa
läsnäolijat.

Päätös

Vammaisneuvoston sihteeri avasi kokouksen ja todettiin
läsnäolijat.
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1/2019

05.02.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VAMNEU 05.02.2019 § 2
Seloste

Vammaisneuvoston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on vammaisneuvoston päättämällä tavalla toimitettu vammaisneuvoston
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus,
viimeistään neljä päivää ennen kokousta ja saapuvilla on
enemmän kuin puolet vammaisneuvoston jäsenistä.
Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköpostitse. Tämän
kokouksen kokouskutsu on lähetetty vammaisneuvoston
jäsenille sähköpostitse ja postitse 25.1.2019.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Teknisen toimen edustajien katsaus tuleviin rakennus- ja
kunnostushankkeisiin esteettömyyden näkökulmasta
VAMNEU 05.02.2019 § 3
Seloste

Vammaisneuvosto on kutsunut teknisen toimen edustajat
rakennuspäällikkö Jukka Nurmen ja yhdyskunta- tekniikan
päällikön Mirko Harjulan kokoukseen kertomaan tulevista
rakennus- ja korjaushankkeista esteettömyyden
näkökulmasta.

Päätös

Mirko Harjula esitteli Räikän rannan kunnostamiseen liittyviä
suunnitelmia. Tekninen lautakunta on vastaanottanut
vammaisneuvoston tekemän aloitteen Räikän uimarannan
esteettömyydestä, aloite on edennyt ja alueen suunnitelmat
ovat laadinnassa. Toteutus on keväällä/kesällä 2019.
Uimarantaan tulee lämmitettävä inva-luiska kaiteineen ja
uimakopit ja sosiaalitilat tulevat esteettömiksi. Invapaikat
tulevat uimarannan lähelle ja kulkureiteissä huomioidaan
yleisesti esteettömyys sekä rannassa- että puistoalueilla.
Jukka Nurmi kertoi Vanhan Räikän kunnostamiseen
liittyvistä asioista esteettömyyden näkökulmasta.
Rakennuksen kunnostamisessa tulee huomioida
museoviraston asettamat vaatimukset. Alakerrasta tulee
esteetön, ei kynnyksiä, levennetyt oviaukot ja inva-vc.
Yläkertaan on mahdollista kulkea porrashissillä.
Tekninen toimi ottaa mielellään toiveita ja esityksiä vastaan
meneillä oleviin hankkeisiin liittyen ja pyrkii toteuttamaan
niitä mahdollisuuksien mukaan.
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Vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodeksi
2019
VAMNEU 05.02.2019 § 4
Seloste

Asukaslautakunta päätti 23.5.2018 § 23, että neuvostot
jatkavat vuoden 2018 loppuun asti valituilla kokoonpanoilla
edelleen vuoden 2019 loppuun asti.
Neuvostojen tulee valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tälle jatkotoimikaudelle.
Vammaisneuvoston toimintasäännön 2 §:n mukaan
neuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joina ei kuitenkaan
voi toimia lautakuntia edustavat jäsenet.

Päätös

Merja Lintukanto-Rio ehdotti vammaisneuvoston
puheenjohtajaksi Aki Leppästä,ehdotusta kannatettiin ja
puheenjohtajaksi valittiin Aki Leppänen vuodelle 2019.
Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Aki Leppäsen
ehdotuksesta Pekka Sutinen.
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Edellisen kokouksen 12.12.2018 pöytäkirjan tarkastaminen
VAMNEU 05.02.2019 § 5
Seloste

Vammaisneuvoston jäsenille on lähetetty edellisen
kokouksen 12.12.2018 pöytäkirjan kopio esityslistan
oheismateriaalina 25.1.2019.
Vammaisneuvosto hyväksyy edellisen kokouksen
pöytäkirjan ja päättää tarkastaa tämän kokouksen
pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan

Päätös

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 12.12.2018 pöytäkirja.
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Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2018
VAMNEU 05.02.2019 § 6
Ylöjärven vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella
asuvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden, heidän
järjestöjensä ja omaistensa yhteistyöelin.
Vammaisneuvoston tarkoituksena on seurata kaupungin
vammaisen ja pitkäaikaissairaan väestön hyvinvointia ja
heille tarkoitettuja palveluja ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia
kaupungin perusturvalautakunnalle ja muille hallintoelimille
palvelujen kehittämisen suhteen.
Toimintasäännön mukaisesti vammaisneuvoston tehtävänä
on
- seurata vammaisen ja pitkäaikaissairaan väestön
hyvinvointia Ylöjärven kaupungissa
- edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden järjestöjen ja
kaupungin sekä muiden viranomaisten yhteistoimintaa
Ylöjärvellä
- seurata vammaisille ja pitkäaikaissairaille tarkoitettujen
julkisten palvelujen tasoa, saatavuutta ja saavutettavuutta,
- tehdä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluja
koskevia kehittämisehdotuksia perusturvalautakunnalle ja
muille kaupungin toimielimille, antaa pyydettäessä
lausuntojaan perusturvalautakunnalle
- käsitellä toimialaansa kuuluvia perusturvalautakunnan
antamia tehtäviä
Vammaisneuvoston kokoonpano 2018
Pekka Sutinen, puheenjohtaja
Aki Leppänen, varapuheenjohtaja
Marketta Hietalahti, jäsen
Serenella Forma, jäsen
Merja Lintukanto-Rio, jäsen
Marja Järvenpää, jäsen
Urho Riihikoski, jäsen
Petri Niininen, perusturvalautakunnan edustaja
Heidi Koivisto, asukaslautakunnan edustaja
Anna Jukantupa, varajäsen
Marjatta Syrjä, varajäsen
Pirkko Vuolle, varajäsen
Rita Albrect, varajäsen
Riitta Siikaniva, varajäsen
Ninan Alanen, varajäsen
Mirkka Asp, varajäsen
Jari Niemi, varajäsen
Markus Sifverberg
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Ylöjärven vammaisneuvosto kokoontui vuoden 2018 aikana
viisi kertaa. Kokouspaikkoina olivat perusturvan kokoustila,
kaupunginhallituksen kokoushuone ja Nummikoti.
Vammaisneuvosto kutsui kokouksiinsa kaupungin
viranhaltijoita ja eri alojen asiantuntijoita ja tutustui
vammaisille tärkeään kohteeseen vierailulla.
Kokoukset ja vierailijat:
11.4.2018, vierailijana Arkeen voimaa-hankkeesta
terveydenhoitaja Tiina Raittinen
12.12.2018, kokous Nummikodissa, ohjaaja Sanni
Rantanen esitteli Nummikotia ja sen toimintaa yhdessä
Nummikodin asukkaan kanssa. Ylöjärven kaupungin
hankepäällikkö Mari Ruissalo esitteli Ylöjärven
keskusta-alueen kehittämissuunnitelmaa
Tapahtumat ja tilaisuudet:
22.11.2018 asukaslautakunnan ja neuvostojen
yhteistapaaminen
3.12.2018 osallistuminen Tampereen seudun vammaisneuvostojen yhteistapaamiseen
10.12.2018 Valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville
osallistuminen
23.10.2018 Hyvinvointifoorumiin osallistuminen
Kokouksissa on käsitelty mm:
VpL:n mukaisten kuljetuspalveluiden tilanne, muutokset,
käyttäjäpalautteet
Sote- ja maakunta-uudistuksen tilanne ja eteneminen
Esteettömyystilanne Ylöjärvellä, nykyiset tilat ja tulevat tilat
Tutustuminen liikkumisen toimintasuunnitelmaan Ylöjärvellä
Vaikeavammaisten palvelut ja tukitoimet Ylöjärvellä
Päätettiin järjestää esteettömyyskilpailu vuonna 2019, jonka
tapahtuman lehti-ilmoituksiin viikolla 3 vuonna 2019
käytetään vuoden 2018 toimintarahaa.
Kannanotto, esitykset ja annetut lausunnot
Lausunto kaupunkistrategian luonnokseen 22.2.2018
Vammaisneuvoston toimintasäännön päivittäminen,
kokouksia voi olla viisi vuodessa
Palveluasumisen ja päivätoiminnan hankintojen kuvaukset
hyväksyttiin keskustelun jälkeen 11.4.2018
Pyyntö perusturvalautakuntaa tekemään tarpeelliset toimet,
jotta kuljetuspalvelut toimisivat asiakkaille turvallisella
tavalla 27.11.2018
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EU:n vammaiskortti, valtuustoaloite vammaiskortin
kustannusten huomioimisesta Ylöjärviläisille vammaisille
kannatettiin 12.12.2018
Vammaisneuvosto ehdotti Ylöjärven kaupunkia ottamaan
käyttöön vessapassin IBD- viikolla 11/2018. 27.11.2018
Aloite esteettömän uimarannan rakentamisesta
Räikänpuiston- ja rannan rakentamisen yhteydessä
12.12.2018
Kuntalaisten yhteydenotot mm.
Elon kauppakeskuksen wc-tilojen epäkäytännöllisyys
liikuntaesteisille
Katupölyn puhdistamisen aiheuttama haitta erityisesti
vammaisille tai sairaille
Huoli kuljetuspalveluiden toimivuudesta 7/2018 muutoksen
jälkeen
Kehitysvammaisten tuetun asumisen tilanne Ylöjärvellä
(Soppeentuvilta muuttaneiden tilanne jatkossa.)
Vammaisneuvosto merkitsee vammaisneuvoston
toimintakertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen vammaisneuvoston
toimintakertomus vuodelta 2018.

10

PÖYTÄKIRJA

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Vammaisneuvosto
Vammaisneuvosto

§ 36
§ 47
§7

1/2019

27.11.2018
12.12.2018
05.02.2019

Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2019
VAMNEU 27.11.2018 § 36
Vammaisneuvoston tavoitteena on seurata kaupungin
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyvinvointia ja heille
tarkoitettuja palveluja ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia
kaupungin perusturvalautakunnalle ja muille hallintoelimille
palvelujen kehittämisen suhteen.
Vammaisneuvosto käy tässä kokouksessa
lähetekeskustelun jonka pohjalta kootaan seuraavaan
kokoukseen toimintasuunnitelma vuodelle 2019.
Päätös

Vammaisneuvosto keskusteli alustavasti vuoden 2019
toimintasuunnitelmasta ja piti tärkeänä palveluiden
saatavuuden selkiyttämistä ja vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden hyvinvoinnin edistämistä
toimintasuunnitelmassa.
Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma päätetään
vammaisneuvoston kokouksessa 12.12.2018

VAMNEU 12.12.2018 § 47
Seloste

Vammaisneuvoston tavoitteena on seurata kaupungin
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyvinvointia ja heille
tarkoitettuja palveluja ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia
kaupungin perusturvalautakunnalle ja muille hallintoelimille
palvelujen kehittämisen suhteen.
Vammaisneuvosto päättää toimintasuunnitelmasta vuodelle
2019 edellisen kokouksen lähetekeskustelun pohjalta.

Päätös

Keskustelun jälkeen vammaisneuvosto päätti siirtää
toimintasuunitelman vuodelle 2019 käsittelyn seuraavaan
kokoukseen 5.2.2019.

VAMNEU 05.02.2019 § 7
Seloste

Esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi
- Esteettömyyskilpailun järjestäminen 16.1.-17.3.2018,
kuntalaiset voivat esittää palkinnon saajaksi yritystä,

11

PÖYTÄKIRJA

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Vammaisneuvosto
Vammaisneuvosto

§ 36
§ 47
§7

1/2019

27.11.2018
12.12.2018
05.02.2019

yhdistystä tai henkilöä
- Vammaisneuvosto valitsee esteettömyyspalkinnon saajan
16.4.2019 kokouksessa.
- Räikän rannan ja ulkoilualueen esteettömyys. Seurataan
neuvoston tekemien esitysten etenemistä.
- Vammaisneuvosto kutsuu kokouksiinsa kaupungin
viranhaltijoita ja eri alojen asiantuntijoita. Vammaisneuvosto
tutustuu vammaisille tärkeisiin kohteisiin vierailuilla.
- Teknisen toimen edustaja kutsutaan vammaisneuvoston
kokoukseen kertomaan vanhan Räikän kunnostamiseen
liittyvästä esteettömyydestä (wc-tilat, kulku yläkertaan,
uloskäynti ja piha-alue, parkkipaikkojen inva-pysäköinti) ym.
Esteettömät ulkoilureitit Räikän rannassa ja muualla.
Kevyen liikenteen väylien esteettömyys erityisesti taajamaalueilla.
- vammaisneuvoston kokous Mikkolan päivätoiminnan
tiloissa tai muussa kehitysvammahuollon paikassa.
- Vammaisneuvosto järjestää pienimuotoisen esteettömyystapahtuman Hyvinvointifoorumin yhteydessä lokakuussa
2019. Tapahtumassa mahdollisesti Treen esteettömyysasiamiehen puheenvuoro, pyörätuoliliikkumisen kokeilua;
ovissa ja hisseissä toimiminen, wc:ssä toimiminen ym.
- Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyvinvoinnin
edistäminen.
- Vammaisia koskevien palveluiden laadun ja harkintojen
seuraaminen Ylöjärvellä. Kuljetuspalveluiden tilanteen
seurantaa jatketaan tiiviinä.
- Yhteistyö potilas- ja vammaisjärjestöjen sekä kolmannen
sektorin kanssa. Pidetään yhteiskokous yhdessä
mielenterveysneuvoston kanssa, asukaslautakunnan
ehdotuksesta.
- Vammaisneuvosto osallistuu vuoden mittaan
tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin ja seminaareihin esim.
Treen seutukunnan vammaisneuvostojen yhteistapaamisiin
ja valtakunnallisille vammaisneuvstopäiville.
- Vammaisneuvoston jäsenteen osallistuminen
apuvälinemessuille.
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-Vammaisten kirkkopyhään osallistuminen, mikäli se
järjestetään.
-Vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen Lähitorin
toimintaan joitakin kertoja vuoden aikana; info/neuvonta
-vastaanotto.
Päätös

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma keskustelun jälkeen
vuodelle 2019.
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Asukaslautakunnan myöntämä toimintaraha vuodelle 2019
VAMNEU 05.02.2019 § 8
Seloste

Asukaslautakunta on kokouksessaan 17.1.2019 § 6
edellisvuosien tapaan osoittanut neuvostojen toimintaan
300 euroa / neuvosto vuodelle 2019 . Asukaslautakunta
pyytää neuvostoja etukäteen informoimaan asukaslautakunnansihteeriä toimintarahan käyttöä koskevista suunnitelmistaan.
Vammaisneuvosto keskustelee alustavasti vuoden 2019
toimintarahan käytöstä.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi asukaslautakunnan myöntämän
toimintarahan tiedokseen lisäyksellä, että toimintarahasta
kustannetaan esteettömyyskilpailun palkinto.
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Talkoorahan hakuaika ja hakeminen vuodelle 2019
210/02.05.01/2018
ASUKLTK 21.11.2018 § 54
Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Asukaslautakunnan vuoden 2019 talousarvioon on varattu
10 000 euroa talkoorahan jakamista varten. Kaupungin eri
avustusten hakuaikoja on yhtenäistetty siten, että
talkooraha-, toiminta-avustus-, liikuntatoimijoiden
toiminta-avustus-, kulttuuritoimijoiden kohdeavustus- ja
nuorisotoimen kohdeavustushaku on ollut helmikuussa.
Käytäntö on osoittautunut hakijoiden kannalta toimivaksi
ratkaisuksi, joten tulevana vuonnakin avustusten yhtenäinen
hakuaika on helmikuu.
Talkoorahan jakamisessa noudatetaan asukaslautakunnan
hyväksymiä talkoorahan myöntämistä koskevia periaatteita
(asukaslautakunta hyväksynyt 21.1.2015 § 6 ja tarkistanut
18.3.2015 § 25). Vuoden 2019 talkoorahan jakamisessa on
määrä huomioida erityisesti hankkeet ja kohteet, jotka
liittyvät Ylöjärvi 150 vuotta -teemaan. Lisäksi hankkeen
eduksi luetaan, jos siitä voidaan ilmoittaa ja hakija sitoutuu
ilmoittamaan siitä vapaaehtoistyo.fi -palvelussa tai muussa
laajan ja tarkoituksenmukaisen kohderyhmän tavoittavassa
ilmoituskanavassa.
Oheismateriaali

-

Talkoorahan periaatteet

Hallintopäällikkö ehdottaa:
Asukaslautakunta päättää, että vuoden 2019 talkoorahan
haku toteutetaan selosteosan mukaisin linjauksin
1.-28.2.2019.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

VAMNEU 05.02.2019 § 9
Seloste

Vammaisneuvosto keskustelee vuoden 2019 talkoorahan
hakemisesta ja käyttötarkoituksesta.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti hakea vuoden 2019 talkoorahaa
hyvinvointifoorumin yhteydessä järjestettävään
tapahtumaan, hakemuksessa huomioidaan talkoorahan
myöntämistä koskevat kriteerit.
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Kuntalaisten yhteydenotot vammaisneuvoston jäseniin
VAMNEU 05.02.2019 § 10
Seloste

Vammaisneuvoston jäsenet tuovat kokoukseeen palautteita
kuntalaisten yhteydenotoista.

Päätös

Vammaisneuvoston jäseniin on otettu yhteyttä seuraavissa
asioissa:
- Vpl:n mukaisten kuljetuspalveluiden tilanne, edelleen
puutteita toiminnassa, tiedoksi perusturvaltk:lle
- yksityisten palveluntuottajien toiminnan valvominen.
Vammaisneuvosto pyytää perusturvlautakunnalta
selvityksen siitä, miten kaupunki valvoo palveluntuottajien
toimintaa.
- kauppakassipalvelut; saatavuus ja palvelun kehittäminen
- VPL-matkojen hinnan muuttaminen arvokorttihinnaksi,
miten toteutuu Ylöjärvellä (seuraavaan kokoukseen)
- joukkoliikenteen linjastosuunnittelu, asiasta kaupngin
järjestämä asukasinfo 14.3.2019
Vammaisneuvosto merkitsi tiedokseen kuntalaisten
yhteydenotot.
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Ylöjärveläisten hyvinvointia edistävät toimet vuonna 2018
VAMNEU 05.02.2019 § 11
Seloste

Hyvinvointityö kaupungissa on lakisääteistä, Terveyden ja
Hyvinvoinnin laitoksen ohjaamaa työtä. THL ohjeistaa
kaupunkeja mm. hyvinvointia koskevien asioiden
raportoimisessa hyvinvointikertomuksissa. Tällä hetkellä
kootaan kaupungin hyvinvointiryhmän kanssa
hyvinvointityön vuosiraporttia vuodelta 2018. Yksi THL:n
minimitietosisällöistä tällä hetkellä on kuvaus neuvostojen
toiminnasta.
Tähän liittyen pyydetään lyhyttä selvitystä neuvostojen
tekemistä toimista ylöjärveläisten hyvinvoinnin edistämiseksi
vuonna 2018. Tarkoituksena on tuoda esiin nimenomaan
vuonna 2018 edistetyt asiat esim. mielenterveysneuvoston
liikuntakortit tai vammaisneuvoston aloitteesta Ylöjärvellä
käyttöön otettu Vessapassi.
Laaja hyvinvointityön kertomustyö käynnistyy 2020, pyyntö
tarkoittaa suppeaa, vain vuotta 2018 koskevaa toiminnan
kuvausta. Vuosiraportti esitellään valtuustolle ja se
julkaistaan sähköisessä hyvinvointikertomuksessa.
Keskeinen osa kaupungin hyvinvointityötä on osallistaminen
ja yhteisöllinen toiminta. Näissä neuvostot ovat olennaisia
tekijöitä edustamassa kaupunkimme asukkaita.
Vuoden 2018 lyhyet selonteot pyydän toimittamaan
sähköpostiviestinä Laura Tyyskäselle 10.2. mennessä.
Vammaisneuvosto keskustelee ja antaa selonteon em.
asiasta.

Päätös

Vammaisneuvoston tekemiä toimia ylöjärveläisten
vammaisten ja pitkäaikassairaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi vuonna 2018.
Vammaisneuvosto teki aloitteen Räikän uimarannan
esteettömyydestä, päätti järjestää esteettömyyskilpailun,
tuki valtuustoaloitetta vammaiskortin maksuttomuudesta
Ylöjärveläisille vammaisille, teki aloitteen vessapassin
käyttöönotosta kaupungin yksiköissä ja seurasi
kuljetuspalveluiden tilannetta.
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Neuvostojen välisen yhteistyön lisääminen / yhteiskokoukset kevätkaudella
2019
VAMNEU 05.02.2019 § 12
Seloste

Asukaslautakunnan ja neuvostojen 22.11.2018
yhteistapaamisen ryhmätöissä nousi vahvasti esille toive
neuvostojen välisen yhteistyön lisäämisestä.
Yhteistyön lisäämiseksi asukaslautakunnan puheenjohtaja
on ehdottanut, että neuvostot järjestävät vuoden 2019
kevätkauden toisen kokouksensa yhteiskokouksina.
Vammaisneuvosto kokoustaisi yhdessä mielenterveysneuvoston kanssa
Ao. neuvostot pitävät siis kokouksensa yhtäaikaisesti
samassa paikassa siten, että aluksi molemmat neuvostot
kokoontuvat omine asioineen noin 45 minuutin ajaksi ja sen
jälkeen kokous jatkuisi yhteisillä asioilla.
Neuvostojen puheenjohtajat päättävät yhdessä nämä
yhteislistan asiat ja sopivat puheenjohtaja- ja
sihteerivastuusta ao. kokouksessa.
Yhteiskokousten palautteen perusteella päätetään,
jatketaanko niitä vuosittain kokoonpanoja vaihdellen.
Neuvostojen yhteistyön lisäämiseksi kokeilu toimii hyvänä
avauksena.
Mielenterveysneuvoston sihteeri Jenni Mäkinen on avannut
keskustelun asukaslautakunnan ehdottamasta
yhteiskokouksesta kevään 2019 aikana:
Vammaisneuvostolla on jo päätetty kevään kokousajat
eli 5.2. ja 16.4.., mielenterveysneuvoston kokouksessa
on ehdotettu kyseiseisen yhteiskokouksen päivämääräksi
ti 5.3 tai ti 12.3. vaihtoehdoiksi tuolle 16.4. päivälle.
Mielenterveysneuvoston kokouksessa on noussut esille
kehitysvammapsykiatria joka koskettaisi kumpaakin
neuvostoa.
Ajatuksena on kysyä tähän jotakin asiantuntijaa kertomaan
aiheesta.
Eli miltä nuo kokouspäivämäärä ehdotukset kuulostavat ja
sopisiko tuo aihe/ asiantuntijan tuleminen paikalle
kokoukseen?
Vammaisneuvosto keskustelee em. ajankohdasta,
huomioiden mielenterveysneuvoston ehdotuksen.

Päätös

Keskustelun jälkeen vammaisneuvosto valitsi ehdotetuista
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päivistä yhteiskokoukseen ajankohdaksi 12.3.2019.
Hyväksyttiin myös mielenterveysneuvoston ehdotus
kehitysvammapsykiatriaa koskevasta luennosta kokouksen
aiheeksi.
Lisäksi vammaisneuvosto ehdottaa kokousasioiksi ,
asukaslautakunnan edustajan ehdottamia asioita
1)
Koulutusrahamahdollisuus neuvostoille
2)
Talkoorahojen kriteerien väljempi
tulkinta, neuvostojen toiminnassa
3)
Yhteiset tapahtumat mielenterveysneuvoston
kanssa
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Tiedoksi annettavat asiat
VAMNEU 05.02.2019 § 13
1.

Asukaslautakunnan vuoden 2019 toimintasuunnitelma.
Oheismateriaalina

2.

Muistio, vammaisneuvostojen tapaaminen 3.12.2018
Lempäälän Ehtookodossa. Oheismateriaalina.

3.

Vammaispalveluiden tulevaisuus Pirkanmaalla, Tampereen
kaupunkiseudun vammaisneuvostot 3.12.2018 Milja
Koljonen, projektipäällikkö. Oheismateriaalina.

4.

Asumisen unelmat, ilta itsenäistymisen ja asumisen äärellä
tiistaina 12.3.2019 klo 17.30-19.30 Mikkolan työtuvalla

5.

Perusturvan järjestämä aurauspalvelu ikäihmisille on saanut
kiitosta

6.

Vammaisneuvoston koulutuspäivät 2019, 20-21.3.2019,
Helsinki

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.
Kohdat 4-6 annettiin tiedoksi vasta kokouksessa.
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Muut asiat
VAMNEU 05.02.2019 § 14
1.

Esteettömyydestä palkitseminen, tilannekatsaus.

Päätös

Ilmoitus esteettömyystapahtumasta julkaistiin Ylöjärven
Uutisissa 16.1.2019. Ehdotuksia voi jättää 16.1.-17.3.2019
välisenä aikana Ylöjärven kaupungin nettisivuilla. Ilmoitus
on julkaistu myös kaupungin facebook-sivuilla sekä
tapahtumasta on ollut kirjoitus Ylöjärven Uutisissa , Kurun
Sanomissa ja Seutulehti Uutisoivassa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.35.
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