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Marja Väänänen, poissa
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Allekirjoitukset
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Kauko Väisänen

Tuija Kärkkäinen

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Mikkelissä 9.3.2016
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13 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vammaisneuvoston toimintasäännön 7 §:n mukaan neuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

14 §
Pöytäkirjantarkistajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauno Veijanen ja Anne Pöyry.

15 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään työjärjestys.
Päätös:

Hyväksyttiin.

16 §
Mikkelin vammaisneuvoston kannanotto hallituksen säästötoimenpidesuunnitelmiin
Keskustellaan vammaisneuvoston kannanotosta, joka julkaistu LänsiSavossa.
Päätös:

Keskusteltiin asiasta ja kannanotto merkittiin tiedoksi.

17 § Henkilökohtaisen avun palkanlaskenta
Keskiviikkona 23.3.2016 pidetään palaveri henkilökohtaisen avun tuntilistojen täyttämisestä, johon osallistuu Taitoasta palkanlaskennan asiantuntija
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Päivi Norhio. Käydään läpi mahdollisesti esille tulevia asioita kyseistä kokousta varten.
Puheenjohtaja otti esille Helsingissä vammaisjärjestöjen käynnistämän
henkilökohtaisen avun keskuksen ja sen, voisiko Mikkelissä perustaa avustajakeskusta samalla mallilla.
Päätös:

Päätettiin ottaa esille liitteessä 1 mainitut asiat henkilökohtaisen avustajan
palkanlaskentaa koskevassa kokouksessa 23.3.2016. Lisäksi puheenjohtaja toimittaa seuraavaan kokoukseen nähtäväksi Helsingin mallin henkilökohtaisen avun keskuksesta.

18 §
Kenkäveron esteettömyys
Kauko Väisänen on ollut yhteydessä kiinteistöpuolelle Kenkäveron esteettömyyskartoitusasioissa. Keskusteltiin Kenkäveron tämän hetken ongelmakohdista ja esille tuli mm. seuraavat asiat:
-

Päätös:

päärakennukseen johtava luiska vaarallinen,
näyttelytiloihin ja kauppaan isot kynnykset,
kulkuväylä, jotka ovat sorateitä,
parkkipaikoille tulisi saada invapaikkakyltit näkyville, jotta näkyvät myös
talvella.

Päätettiin, että esille tulleet Kenkäveron liikkumista haittaavat tekijät laitetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten kiinteistöpuolelle esteettömyyskartoitusta varten.
Kauko Väisänen lupasi selvitellä Porrassalmenkatu 21:n invapaikka-asiaa.

19 §
Mikkelin kansalaisopiston esteettömyys
Kansalaisopiston näyttämötilat ovat rappujen takana, jonne on mahdollista
päästä hissillä museon puolelta ainoastaan museon aukioloaikana. Näin ollen sinne ei ole pääsyä muuna aikana.
Päätös:

Päätettiin tehdä kysely esteettömän pääsyn mahdollisuudesta Kansalaisopiston näyttelytiloihin. Riitta Väisänen?

20 §
Etelä-Savon vammaisneuvostojen tapaaminen
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Kokouksessa 4.2.2016 päätettiin, että Etelä-Savon vammaisneuvostojen
tapaaminen järjestetään vuonna 2016 Mikkelissä. Keskustellaan asiasta
uudelleen.
Päätös:

Etelä-Savon Vammaisneuvostojen tapaamisajankohdaksi muutettiin
1.6.2016 klo 10.00 alkaen. Paikasi on varattu maaseurakunnan talo. Muilta
osin asiaan palataan myöhemmin.

21 §
Kyytineuvon tilanne
Keskustellaan vielä Kyytineuvon tilanne.
Päätös:

Edellisessä kokouksessa päätettiin kutsua koolle virkamiehiä, taksiyrittäjiä
ym. asian tiimoilta Kyytineuvon tilanteesta käytiin keskustelua uudelleen ja
todettiin, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta järjestää isompaa palaveria.

22 §
Muut esille tulevat asiat
Päätös:

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:
Kauko Väisänen ja Virpi Siiskonen osallistuvat pohjoismaiseen seminaariin
9.3.2016 ja Kauko Väisänen, sekä Satu Hasanen Vampopäätösseminaariin 10.3.2016 Helsingissä.
Vammaisneuvoston aloite esteettömästä uimarannasta on hyväksytty ja
rahat tätä varten on myönnetty.

23 §
Seuraava kokous

Päätös

Seuraava kokous pidetään 28.4.2016 klo 16.00 Estery-talolla.

24 §
Kokouksen päättäminen
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20

