Akselikuntien yhteinen vammaisneuvosto
Paikka:

Sähköinen kokous (Teams)

Aika:

16.2.2022 klo 17.00 - 18.00

Paikalla:

Sanna Koivusalo, puheenjohtaja

MUISTIO

Erika Mäkeläinen, sihteeri
Seppo Hannula (17.16-)
Johanna Hiltunen
Ilkka Pilpola
Olli Suominen
Mika Välimaa
Hanna Vänni

Mikko Lehtinen, Maskun kunnan tekninen johtaja
Jarmo Rauvola, Nousiaisten kunnan tekninen johtaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.00.
2. Kokouksen paikallaolijat
Todettiin läsnäolijat.
3. Teknisten johtajien esittely
Kokoukseen saapuivat kutsuttuina Maskun kunnan tekninen johtaja Mikko Lehtinen sekä
Nousiaisten kunnan tekninen johtaja Jarmo Rauvola kertomaan vammaisten huomioimisesta teknisen suunnittelun ja rakentamisen toteutumisen osalta sekä antamaan neuvoja
siihen, miten vammaisneuvosto voisi vaikuttaa esimerkiksi esteettömyyteen ja aistivammojen huomioimiseen. Mynämäen tekninen johtaja on parhaillaan haussa, eikä kunnasta siksi
ollut osallistujaa. Tekniset johtajat poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
Mikko Lehtinen/Masku:
Tekniseen lautakuntaan tullaan kutsumaan vammaisneuvosto mukaan. Uudisrakennuksissa on tärkeää pyytää vammaisneuvoston kanta. Koskee myös esimerkiksi talvikunnossapitoa. Yhteistyö vammaisneuvoston kanssa on hyvä ja luonnollinen toimintatapa.
Vammaisneuvosto totesi, että on olennaista kysyä sen näkemyksiä jo rakentamisprosessin
suunnitteluvaiheessa. Keskusteltiin Turun esteettömyysasiantuntijan palveluiden hyödyntämisestä. Lehtisen mukaan ilmeisesti Maskulla on sopimus kyseisen palvelun käytöstä,
mutta sitä ei ole juuri käytetty. Vammaisneuvosto muistutti aktivoitumisesta asian suhteen.
Vammaisneuvosto kertoi myös Maskun kunnan hyvinvointitoimiston esteettömyyshaasteista ja toivoi sisäänpääsyyn metalliramppia. Lehtinen kertoi, että investointirahaa on varattu korjaamiseen ja sitä voidaan hyödyntää.

Jarmo Rauvola/Nousiainen:
Rauvola kertoi esimerkkejä siitä, miten Nousiaisten kunta on huomioinut esteettömyysasiat
rakentamisessa. Liikuntahalli valmistui viime vuonna, ja alusta asti esteettömyys on huomioitu (valtion tuen myötä esteettömyys oli myös erikseen mainittu rakentamisen kriteerinä).
Myös kunnan yhtenäiskoulussa asia on kunnossa, esimerkiksi sisäänkäynnit ovat esteettömiä ja käytössä on hissi. B-osan rakentamisessa tullaan kontaktoimaan vammaisneuvostoa. Kunnanvirasto on tehty moduuleista, joka myös esteetön. Kirjastossa, kuntosalilla,
Valpperin koulussa ja Kirkonpiirillä huomioitu myös.
Keskusteltiin siitä, kuinka olennaista arkkitehdin valinta on esteettömyysasiassa hankintakriteerinä. Vammaisneuvosto muistutti, että käytännön tasolla on varmistettava ja testattava, että kaikki varmasti toimii esteettömästi. Lisäksi on hyvä muistaa, että on muitakin rajoitteita, kuin vain liikuntarajoitteet. Tällaisia ovat esimerkiksi näkö-, kuulo- ja neuropsykologiset rajoitteet.
Katujen ja valaistusten osalta Rauvola totesi, että liikenneturvallisuustyöryhmässä käydään
myös läpi esteettömyysasioita. Rambollilta on tullut toiminnasta kehuja, ja vammaisneuvosto ollut mukana. Kunta pyytää lausuntoja vammaisneuvostolta. Tieturvallisuustyöryhmässä on keskusteltu parhaillaan Nousiaisten liikenneongelmista yhtenäiskoulun ympärillä.
Vammaisneuvosto totesi, että Nousiaisten keskustan risteys vaatisi muutoksia, esimerkiksi
liikennevaloja.
Vammaisneuvosto on aiemmin tiedustellut Nousiaisten kunnalta, voisiko se osallistua kunnan lautakuntien kokouksiin. Kunnassa tapahtuneiden hallintojohtajien vaihdosten myötä,
on vammaisneuvosto jäänyt vaille vastausta. Päätettiin lähettää uudelle hallintojohtajalle
tiedustelu asiasta.
4. Osallistuminen apuvälinemessuille
Vammaisneuvosto on tiedustellut Akselin kunnilta, olisivatko kunnat valmiita kustantamaan
vammaisneuvoston jäsenten osallistumisen apuvälinemessuille. Maskun kunnalta saatiin
ehdollinen suostumus, eli asia sopii, mikäli Mynämäki ja Nousiainen vastaavat myöntävästi.
Mynämäki ja Nousiainen eivät suostuneet ehdotukseen. Vammaisneuvosto harkitsee, lähtisikö se messuille omakustanteisesti.
5. Terveiset Vapi ry:ltä
Puheenjohtajalle tulee sähköisesti Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöjen VAPI ry:n uutiskirje. Päätettiin, että pj. Sanna Koivusalo jakaa jatkossa sähköpostin
eteenpäin tiedoksi myös jäsenille.
6. Muut ajankohtaiset asiat
Päätettiin, että seuraavan kokouksen teemana on erityislasten huomioiminen kunnissa.
Vammaisneuvosto pyytää kuntien sivistysjohtajat kertomaan asiasta.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 20.4. ke 17.00 alkaen Maskun Tammenahjon koulussa. Mikäli
lausuntopyyntöjä saapuu, järjestetään ylimääräinen vammaisneuvoston kokous.

