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Aika 28.4.2016 torstai klo 16.00 - 17.10

Paikka Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, 50100 Mikkeli

Saapuvilla olleet  jäsenet

Kauko Väisänen, puheenjohtaja
Eero Erola, varapuheenjohtaja
Satu Hasanen, jäsen
Jarmo Mynttinen, jäsen
Marja Väänänen, jäsen

Muut saapuvilla olleet

Antti Lampinen, varajäsen
Virpi Siiskonen, varajäsen
Anja Ylönen, varajäsen
Sirkka Härkönen, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja
Anne Pöyry, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan edustaja
Tuija Kärkkäinen, sihteeri

Poissa Rauno Veijanen, jäsen
Pauliina Sarparanta-Aspegren
Anne Pöyry, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan edustaja
Leena Paasonen, teknisen lautakunnan edustaja

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Kauko Väisänen Tuija Kärkkäinen

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Mikkelissä 29.4.2016

Virpi Siiskonen Marja Väänänen
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25 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
26 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
27 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
28 § Keskussairaalan esteettömyyskatselmus
29 § Vammaisoikeuden ajokortti syksyllä 2016 Varkaudessa
30 § Digitaalinen esteettömyys Mikkelin ammattikorkeakoululla
31 § Vampn loppuraportti
32 § Etelä-Savon vammaisneuvostojen tapaaminen
33 § Vammaistutkimuksen päivät 9.-10.6.2016 Helsingissä
34 § Vammaisneuvoston kesätapahtuma
35 § Muut esille tulevat asiat
36 § Kokouksen päättäminen
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25 §
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.

26 §
Pöytäkirjantarkistajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Siiskonen ja Marja Väänänen

27 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään työjärjestys.

Päätös: Hyväksyttiin.

28 §
Keskussairaalan esteettömyyskatselmus

Keskustellaan 19.4.2016 pidetystä keskussairaalan
esteettömyyskatselmuksesta.

Päätös:

Vammaisneuvosto oli kutsuttu keskussairaalan
esteettömyyskatselmukseen ja muutama jäsen oli mukana. Todettiin, että
vammaisneuvoston toiveet oli otettu huomioon. Esille tuotiin mm., että
keskussairaalalla on hyvät suunnitelmat opasteiden suhteen, sisäpihalle on
suunniteltu invapaikat

29 §
Vammaisoikeuden ajokortti syksyllä 2016 Varkaudessa
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Jukka Kumpuvuori on järjestämässä syksyllä Varkaudessa noin kolme
tuntia kestävää koulutustilaisuutta koskien vammaispalvelulakia.
Vammaisneuvostolta on kysytty halukkuutta osallistua sekä kouluttajan
matka- ja majoituskustannuksiin puoliksi Varkauden kanssa, että
kiinnostusta osallistua koulutukseen.

Päätös: Päätettiin, että puheenjohtaja selvittää Jukka Kumpuvuorelta, olisiko hänen
mahdollista järjestää oma koulutus-/keskustelutilaisuus Mikkelissä joko
Varkauteen meno- tai tulomatkalla. Samalla selvitellään myös
kustannusten suuruutta, jotka tulisi jaettavaksi Varkauden kanssa.

30 §
Digitaalinen esteettömyys Mikkelin ammattikorkeakoululla

Itä-Savon Osaamiskeskus järjestää Digitaalinen esteettömyys –päivän
Mikkelin ammattikorkeakoululla 12.10.2016. Tilaisuudessa käsitellään mm.
Hylex-hanketta ja erilaisia digitaalisia sovelluksia. Tilaisuudessa on
puhumassa myös edustaja viestintä- ja liikenneministeriöstä. Tilaisuus on
maksuton, lounas omakustanteinen.

Päätös: Päätettiin, että vammaisneuvosto voi osallistua ko. päivään
mahdollisuuksiensa mukaan.

31 §
Vampon loppuraportti

Vampon loppuraporttia koskevat mahdolliset kommentit.

Päätös: Päätettiin, että kutsutaan valtakunnallisesta vammaisneuvostosta edustaja
kertomaan Vampo-loppuraportista syksyllä järjestettävään Etelä-Savon
vammaisneuvostojen tapaamiseen.

32 §
Etelä-Savon vammaisneuvostojen tapaaminen

Päätös: Päällekkäisyyksien vuoksi päätettiin siirtää Etelä-Savon
vammaisneuvostojen tapaaminen  pidettäväksi viikolla 36. Yhteisessä
kokouksessa on tarkoitus käsitellä edellisessä pykälässä mainittua Vampon
loppuraporttia, josta kertomaan kutsutaan valtakunnallisen
vammaisneuvoston edustaja. Virpi Siiskonen on luvannut hoitaa
kutsumisen. Ohjelmassa on myös tulevan seudullisen sosiaali- ja
terveystoimen vaikutus kunnallisten vammaisneuvostojen toimintaan.
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33 § Vammaistutkimuksen päivät 9.-10.6.2016 Helsingissä

Suomen vammaistutkimuksen seura ry. järjestää vammaistutkimuksen
päivät 9.-10.6.2016 Helsingissä Tieteiden talolla. Osallistumismaksu on
kahdelta päivältä 120 euroa ja yhden päivän osallistumismaksu on 80
euroa.

Päätös: Päätettiin, että 1-2 henkilöä voi halutessaan osallistua vammaistutkimuksen
toiseen päivään. Maksetaan yhden päivän osallistumismaksu ja matkat.

34 §
Vammaisneuvoston kesätapahtuma ja seuraava kokous

Päätös: Päätettiin, että vammaisneuvoston seuraava ja viimeinen
kokous/virkistyspäivä ennen kesälomia pidetään Anttolan kodalla 9. tai
16.6. Sihteeri pyytää tarjoukset erilaisista vaihtoehdoista virkistyspäivän
suhteen ja sen jälkeen päätetään tarkempi kokouspäivä ja ohjelma.

35 §
Muut esille tulevat asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että Soisalon liikenne aloittaa Mikkelin
paikallisliikennekuljetukset kesäkuussa. Päätettiin, että kutsutaan Soisalon
liikenteen edustaja vammaisneuvoston kesäkuun kokoukseen kertomaan
miten vammaiset on otettu huomioon paikallisliikenteessä ja mitä toiveita
vammaisilla on.  Puheenjohtaja hoitaa kutsumisen.

Merkittiin tiedoksi, että Estery aloittaa Estery-talon pihalla kesäkahvilan
erilaisilla kesäteemoilla.

36 §
Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.


