Rovaniemen kaupungin
Vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA 1/2017

Aika:

Keskiviikko 8.2.2017 klo 12:11

Paikka:

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 7

Osallistujat
Jarno Saapunki, pj
Minna Muukkonen, varapj.
Veikko Kallionpää
Hannele Burtsov
Pauli Niemelä
Maarit Simoska, kaupunginhallitus
Sirpa Somby, koulutus ltk
Reino Rissanen, vapaa-ajan ltk
Maija Tervo, palveluesimies, perusturvapalvelut
Nelli Lindroos, kehittäjäsosiaalityöntekijä
Mestari Johanna, toimistosihteeri, perusturvapalvelut, sihteeri
Poissa

Hilpi Ahola, perusturvaltk
Taina Torvela, tekn.ltk
Tuomas Notko, nuorisovaltuusto

Esityslista
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:11

2.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin.

3.

Todetaan läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat yllä olevan listauksen mukaisena.

4.

Pöytäkirjan tarkastajan ja varatarkastajan valinta
Valittiin Minna Muukkonen

5.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin.

6.

VamO-hanke (Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen
ehkäiseminen vammaissosiaalityön
asiakasprosessissa)/kehittäjäsosiaalityöntekijä Nelli
Lindroos
Hanke on Lapin yliopiston, THL:n, Espoon, Eksoten, Rovaniemen,
Etevan, Invalidiliiton ja Kynnyksen yhteishanke 1.9.201631.8.2019 ESR-hankerahoituksella.
Päätavoite: vahvistaa valtakunnallisesti asiakasosallisuutta
vammaissosiaalityössä tuottamalla tietoa ja kehittämällä
vammaissosiaalityön eritysasiantuntijuutta sekä
vammaissosiaalityön asiakasprosesseja ja työkäytäntöjä.
Projekti hakee 6-8 henkilöä joilla on kokemusta
vammaispalveluiden asiakkuudesta Rovaniemen
asiakasosallisuusryhmään.
Vammaisneuvoston jäsenet kartoittavat ja kyselevät
vammaisjärjestöjen kautta sopivia henkilöitä
asiakasosallisuusryhmään joista RoVaKa nimeää edustajat
hankkeeseen. Tavoitteena olisi, että ryhmä olisi koossa
15.3.2017.
Sovittiin, että Lindroos tulee myöhemmin kertomaan
Vammaisneuvostolle projektin etenemisestä.
Lisätietoa: https://www.innokyla.fi/web/tyotila3989514
Lindroos poistui klo: 13:08
Liite1 Vamohankkeen esittely

7.

Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus:
YK:n vammaisyleissopimuksen viitoittamalla tiellä –
seminaarin anti /Oulu 2.2.2017
Seminaariin osallistuivat vammaisneuvostosta: Jarno Saapunki,
Hannele Burtsov, Sirpa Somby sekä Pauli Niemelä.
Seminaarin materiaali löytyy netistä linkistä:
http://www.vane.to/index.php?option=com_content&view=article
&id=2&Itemid=2
Liite1 Seminaarin ohjelma.

8.

Vammaisoikeuden ajokortti/Lakitoimisto Kumpuvuori Oy
17/18.5.2017 Rovaniemi
Puheenjohtaja on yhteydessä myös muihin tilaisuuden
järjestämiseen lupautuneiden yhdistysten kanssa sopiakseen
palaverin tapahtuman järjestelyiden ja tarjoilun osalta.

9.

Rovaniemen Vammaisneuvoston yhteystiedot
RoVaKan hallituksen esittää, että kaikkien vammaisneuvoston
jäsenten yhteystiedot olisivat esillä kaupungin vammaisneuvoston
nettisivuilla sekä yhteystiedoissa olisi hyvä olla esillä myös kuka
on vammaisneuvoston puheenjohtaja. Vammaisneuvosto kannatti
esitystä. Sihteeri päivittää Rovaniemi.fi-> vammaisneuvosto
nettisivun viestintä yksikön kanssa pyynnön mukaisesti.
Liite1 RoVaKan esitys vammaisneuvostolle

10.

Vammaisneuvoston lausunnot
-Yhdenvertaisuus Rovaniemen kaupungin perusturvapalvelujen
toimialan palveluissa ja toiminnoissa/Perusturvalautakunta
14.12.2016 hyväksyy osaltaan Rovaniemen kaupungin
yhdenvertaisuussuunnitelman.
-Liikuntapoliittinen ohjelma 2020/Perusturvalautakunta
14.12.2016 hyväksyy esitetyt lausunnot ja antaa ne edelleen
lausuntonaan vapaa-ajan lautakunnalle.

11.

Oikeus tulla kuulluksi vammaisneuvoston osalta uuden
uimahallin suunnitteluvaiheessa ja toteutuksessa sekä
liikennejärjestelyissä
Vammaisneuvosto päätti pyytää seuraavan kokoukseen 12.4.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöjohtajaa Hannu
Kerkelää kertomaan uimahalli hankkeesta. Tehtäväksi myös
pohtia vapaaehtoista uimahalli projektin työryhmään.

12.

Muut asiat
Kaikille avoin ja maksuton Vammaiskortin mahdollisuudet –
tilaisuus pidetään 16.3.2017 klo 10-14 järjestötalolla.
Ilmoittautuminen 3.3. mennessä. Sihteeri laittaa tiedoksi
materiaalin vammaisneuvoston jäsenille.
Liite1 Vammaiskortin mahdollisuudet –tilaisuuden ohjelma

Lapin Yliopisto/Norden Välfärdscenter tutkimushanke
(vammaisuus ja kielellinen ongelma) etsivät saamelaista
vammaista asiantuntija- ryhmäänsä. Lisätietoa: yliopistonlehtori
Liisa Hokkanen (liisa.hokkanen@ulapland.fi).
Vammaisneuvosto pyysi korostamaan kertakäyttöhanskojen
riittävän määrää hoitotarvikejakelua kotisairaanhoidossa.
Tiedoksi: Palveluesimies Anneli Ylitalo.
Seuraava kokous: 12.4.2017 klo: 13
Ounasrinteen monitoimitalo (mahd.mukaan tila jossa
induktiosilmukka).
13.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 14:15

Jarno Saapunki
Puheenjohtaja

Minna Muukkonen
Pöytäkirjantarkastaja

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

