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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 11.2.2021 klo 16.15 - 17.35
Paikka: Kaupungintalo tai teams-yhteydellä
Paikalla:
Marja-Leena Taavila puheenjohtaja
Janne Siltanen
varapuheenjohtaja
Risto Kaakinen
jäsen
Marja Helander
jäsen
poissa
Juho Seilola
jäsen
Pirkko Vaittinen
jäsen
Ritva Korhonen
jäsen
poissa
Anna-Liisa Nevalainen jäsen
Mikko Virtanen
jäsen
poissa
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Ulla Koskinen-Laine varajäsen
Susanna Koponen varajäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
Tuija Vertainen
asiantuntija
Leena Hannula
asiantuntija
16 § Kokouksen avaus
- puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Janne Siltanen ja hän avasi kokouksen
- kokouksesta oli poissa jäsenet Marja Helander, Ritva Korhonen, Mikko Virtanen ja
Marja-Leena Taavila
17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
18 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen (29.1.2021) muistion
hyväksyminen
- työjärjestys hyväksyttiin ja muistio 29.1.2021
19 § Museopedagogi Tuija Vertaisen ja Leena Hannulan vierailu ja yhteistyökutsu
- taide-, juliste- ja muotoilumuseo on rakentumassa Malskille, näyttelytoiminta ja muu
toiminta alkaa vuoden 2022 alussa.
- kuultiin Tuijan ja Leenan esittely ja yhteistyökutsu ideoimaan em. muuta toimintaa
- aihe synnytti vilkasta keskustelua ja jäsenistöltä tuli paljon ideoita ja ajatuksia
yhteistyön lisäämisestä ja kehittämisestä.

20 § Hyky- kyytien heikennys
-

Ulla: Oletteko huomanneet, että Hyky-kyydeistä on poistunut mahdollisuus tilata
nousukyyti jälkeen klo17.? Siis yksi neljästä kyydistä palaa, vaikka sen tilaa 17 jälkeen.
Se hankaloittaa konserteissa, teatterissa ja eri kokouksissa käyviä, koska niiden
päättymisajoista ei ole aina varmuutta.
Aiheesta käydyn keskustelun jälkeen päätettiin tehdä kannanotto vammaispalveluihin
ja lisäksi Mikko Virtanen ja Hannu Huovinen vievät asiaa eteenpäin maaliskuun Hykykyytien seurantaryhmään.

21 § Muut asiat
- kaupunkilaiselta tullut palaute koskien kauppojen poistamista asiakastuoleista (aulat
ja tuulikaapit). Vammaisneuvosto totesi käytänteen johtuvan meneillään olevasta
Korona pandemiasta ja siihen liittyvistä valtakunnallisista ohjeista ja rajoituksista.
Mikäli tuolit eivät pandemian jälkeen palaa asiakkaiden käyttöön, neuvosto lähestyy
kauppiaita.
21 § Kokouksen päättäminen
- varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35. Seuraava kokous 18.3.2021 klo 16.15 ki
Kaupunginhallituksen

