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Asia

Vammaistyöhön osoitettujen perintövarojen käyttö

Selostus asiasta

Vammaistyöhön osoitetuilla perintövaroilla on tarkoitus
lisätä ja monipuolistaa sekä omaehtoisia että ohjattuja
kuntoutumista edistäviä toimintamahdollisuuksia sekä
kotona asumista Ylöjärvellä. Kuntosaliharjoittelun
vaikutuksilla liikunta- ja toimintakykyyn on tutkimusnäyttöä
ja se on ollut Ylöjärvelläkin suosittu toimintamuoto. Hankittavia laitteistoja on jo sijoitettu ja on edelleen tarvetta sijoittaa
sekä uusia vanhoja laitteita asumispalveluyksiköihin.
Kuntoutumisen välineiden lisäksi tarvitaan kuntouttavaan
hoitotyöhön apuvälineitä, joiden avulla mahdollistetaan
apua tarvitsevien siirtymistä, liikkumista ja ulkoilua. Viihtyisät tilat sekä rakennusten sisällä että pihassa aktivoivat liikuntaan. Ulkoiluun sopivien kalusteiden ja apuvälineiden
uusimiseen sekä pihojen kunnostukseen on myös tarvetta.
Koko perusturvan hoitohenkilöstö on koulutettu vuonna
2017 käyttämään hoitotyössä apuna kinestetiikkaa, jonka
avulla edistetään avustettavan omien voimavarojen ylläpitämistä, toimintakykyä ja kuntoutumista. Toimintamallia käyttämällä pystytään vähentämään myös avustajan fyysistä ja
pyykkistä kuormittavuutta. Myös kehitysvammayksiköistä on
osallistunut henkilöstöä koulutuksiin.
Vammaisten asumisyksiköiden ja avopalveluiden
välineistöä uusitaan. Mikkolantielle avattu
kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksen peruskorjaus
(54 000 varaus) ja kalustaminen (15 000 varaus) on
kustannettu perintövaroista. Toteutuneet kustannukset
peruskorjaus 52 061 € ja kalustaminen 25 473 €.

Esitys

Esitetään vammaisille osoitetuista perintövaroista käytettäväksi liitteen (19.12.2017) mukaisesti hankintoihin yhteensä
95 955 euroa, josta mm. Mikkolantie 9 peruskorjaukseen 52
061 euroa ja Mikkolantie 9 kalustamiseen 25 473 euroa.

Perustelut

Hallintosääntö

Päätös

Hyväksyn varojen käytön sosiaalityön johtajan esityksen
mukaisesti.
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Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Ylöjärven perusturvalautakunnalle postitse
(PL 22, 33471 Ylöjärvi) tai sähköisesti (ptkirjaamo@ylojarvi.fi).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on
oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä
riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.
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