Vammaisneuvoston kokous 24.5.2021 klo 16:00-17:11

MUISTIO

Varolan kokoustila

Paikalla:

Poissa:

Hanikka Tuula, pj.
Hankilanoja Katriina, sihteeri
Jolkkonen Ulla
Kostamo Mira
Matilainen Tuula
Pekonen Jouni
Pietarinen Hannu
Räsänen Kristiina

Huikuri Pekka

Teams:
Leskelä Kirsi, vpj. poistui klo 16:55
Nukarinen Mari
Kokous aloitettiin klo 16:00.
1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
2. Vammaisneuvoston toimintakausi 2021-2024
Käytiin vammaisyhditykset läpi. Sihteeri laittaa yhdistyksille viestin,
että laittavat ehdotuksen jäsenistä ja varajäsenistä. Ehdotukset
toimitetaan suoraan Terttu Sarkkiselle kesäkuun loppuun mennessä.
3. Vammaisneuvoston toimintakertomus
Jaettiin kaikille tiedoksi toimintakertomus ajalta 2017-2021.
Päätetään, että jokainen perehtyy kertomukseen paremmin omalla
ajallaan. Toimintakertomus on muistion liitteenä.
4. Uuden Liperin yläkoulun esteettömyyskartoitus 21.6.21

Aikataulu muutettiin ja kokoontuminen uudelle koululle on klo 12
parkkipaikalla. Sieltä otetaan porukka vastaan ja jaetaan
turvavarustus ennen koulun sisälle menoa.
Samalla keskusteltiin penkkien lisäämistä Ylämyllylle ja kirkonkylälle.
Keskusteltiin myös koulun liikennejärjestelyistä, jotka ovat hyvin
suunniteltu esteettömyydenkin kannalta.
5. Ulkoliikuntapaikkojen esteettömyyskartoitus
Ainakin uimarantojen kartoitus tehdään yhteistyössä vapaaaikapalveluiden kanssa. Pasi Majoiselta tulee tieto ajankohdasta ja
uusi sihteeri Mira välittää tiedon vammaisneuvostolle.
Keskusteltiin myös muiden liikuntapaikkojen ja koulun pihojen
esteettömyyskartoituksista. Päätetään kartoittaa uuden yläkoulun
piha samalla, kun käydään siellä vierailemassa kesäkuussa.
Pururatojen huono kunto puhututti myös ja päätetään käydä
kartoittamassa ne ja muita ulkoliikuntapaikkoja taajamittain kesän
21 aikana. Päätetään tarkemmat ajankohdat myöhemmin.
Tuula olisi halukas käydä katsomassa onko Liprakkaan tehty
muutoksia aikaisemmin tehdyn kartoituksen perusteella. Kirsi lähtee
mukaan, jos sopii aikataulut yhteen. Ajankohta sovitaan
myöhemmin.
6. Liperi opas 21-22
Opas herätti keskustelua ja muutamia huomioita vammaisten
näkökulmasta. Päätetään laittaa kommentit eteenpäin kunnan
viestintään jatkoa ajatellen.
Huomoita:

- Kansi on epäselvä ja mutkikkaat kirjaimet (kannessa ja jossain
kohti myös sisällössä) ovat epäselviä näkövammaisille.
- Sivunumeroiden paikat vaihtelevat ja se hankaloittaa
näkövammaisten oppaan lukemista. Sivunumeron pitäisi olla
myös tummemmalla; lukulaitteellakaan ei meinaa erottaa sitä.
Sivunumeron paras paikka olisi vasemmassa ylälaidassa.
- Fontti on pientä, voisi olla suurempana, mutta ymmärretään
ettei sitä pysty välttämättä muuttamaan.
- Vihkosen koko on hyvä ja kätevä. Sisältöä pidetään hyvänä ja
kokonaisuutta tyylikkäänä.
7. Vammaisneuvoston päätöstilaisuus
Päätetään pyytää tarjous tilausravintola Rouhesta, Ollilan tuvalta ja
Gaijusta.
Päätöstilaisuus pidetään ma 14.6.21 alkaen klo 16:30.
8. Muut asiat
- Kokouspalkkio
Joulukuun ja tammikuun kokousten kokouspalkkiot ovat
maksettu maaliskuussa. Helmikuun, maaliskuun ja huhtikuun
kokouspalkkiot maksetaan kesäkuussa.
- Keskusteltiin, että syksyllä koronatilanteen mukaan yritetään
järjestää uudestaan luustopäivä.
- Sihteeri selvittää vapaa-aikapäälliköltä liikuntarajoitteisten
liikuntaryhmän tilanteen.
Kokous päätettiin klo 17:11.

