Muistio Kauhajoen vammaisneuvoston kokouksesta 01.02.2017 klo 10.00-12.00
Paikka: Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Veikko Koivula avasi kokouksen ja toivotti osanottajat
tervetulleiksi.
2. Todetaan läsnäolijat
Veikko Koivula
Arsi Yli-Yrjänäinen
Esa Alapiha
Seppo Kalliomaa
Heino Karhu
Maria Laine
Jaana Lehtimäki
Erja Heikinniemi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen poissa
jäsen
sihteeri

3. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio luettiin ja hyväksyttiin.
Muistiot löytyvät Kauhajoen kaupungin nettisivuilta
http://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/sosiaali/Vammaisneuvosto.link

4. Liikunnan kehittämissuunnitelman 2011-2020 toimenpideohjelman päivitys vuosille
2016-2017
Kauhajoen kaupungin vapaa-ajan johtokunta on hyväksynyt Liikunnan
kehittämissuunnitelman toimenpideohjelman päivityksen lokakuussa 2016.
Johtokunta esittää sitä eri hallintokuntien hyväksyttäväksi.
Toimenpideohjelma päivitetään kerran vuodessa, mitä edeltävät mm. kaikille
avoin liikuntafoorumi ja valmentajafoorumi. Kevään 2017 liikuntafoorumi
pidetään 7.3.2017 klo 18.00 alkaen.
Päivitetty liikunnan kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma on kutsun
oheismateriaalina.
Erityisliikunnan suunnittelija Maarit Kaari on pyydetty kokoukseen
asiantuntijana kertomaan vammaisten henkilöiden liikuntamahdollisuuksista.
Ehdotus: Vammaisneuvosto tutustuu ja hyväksyy päivitetyn
toimenpideohjelman ja tekee tarvittaessa esityksensä tulevia päivityksiä
varten. Vammaisneuvoston jäsenet osallistuvat 7.3.2017 liikuntafoorumiin
mahdollisuuksiensa mukaan.

Erityisliikunnan suunnittelija Maarit Kaari oli kertomasa asiantuntijana
erityisryhmien liikuntamahdollisuuksista, erityisryhmien liikuntakortista
(muistion liitteenä) ja ikääntyneille tarkoitetusta senioripassista 70+. Hän
kertoi myös Kauhajoen kansalaisopistossa järjestettävästä Liikuntaryhmien
vertaisohjaaja-koulutuksesta. Vammaisneuvoston jäsenet voivat osallistua
7.3.2017 järjestettävään liikuntafoorumiin.
Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen edustaja toi neuvostolle tiedoksi
yhdistyksen toiveen, että Jokimutkan ja Asuulikodin asukkaille järjestettäisiin
yhteisiä liikuntatuokioita Asuulin liikuntasalissa. 1-2 kertaa kuukaudessa
tapahtuvat liikuntatuokiot edistäisivät myös sosiaalista kanssakäymistä.
Päätös: Vammaisneuvosto päätti saattaa Kehitysvammaisten
tukiyhdistyksen toiveen tiedoksi Kauhajoen kaupungin liikuntatoimelle sekä
LLKY:n ko. yksiköiden vastaaville viranhaltijoille.

5. Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma keväälle 2017
Ehdotus: Vammaisneuvosto keskustelee ja päättää kevään 2017
toiminnastaan.
Päätös: Vammaisneuvosto päätti tutustua Aron kouluun sen jälkeen, kun
korjaustoimenpiteet on suoritettu. Todettiin, että koululla on avoimien ovien
päivä 2.2.2017 klo 18.00.

6. Tiedostusasiat
Kauhajoen kaupunginhallituksen ote 22.12.2016 pöytäkirjasta § 294
Eropyyntö vammaisneuvoston varajäsenyydestä / Eila Lehtomäki
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä: Asiakkaille suunnatut
avosairaanhoidon ryhmät LLKY:n alueella
VANE yhteistyössä Oulun vammaisneuvoston kanssa järjestää 2.2.2017
Oulussa seminaarin: Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus
YK:n vammaisyleissopimuksen viitoittamalla tiellä.
Kauhajoen Kehitysvammaistentuki täyttää 22.4.2017 50 vuotta. Juhla on
yhdistetty Kehitysvammaisten tukipiirin musiikki ja kulttuuripäivään.
Kansalaisopisto järjestää 6.4.2017 klo 18.30-20.00 kaupungintalon
valtuustosalissa vaalipaneelin. Kysymyksiä voi toimittaa myös etukäteen
opistolle.
7. Muut asiat
Vuoden 2017 alusta Punainen Tupa toimii yhdistysten käytössä ja
koontumispaikkana. Varausta hoitaa kaupungin asuntosihteeri Leena Ranta.
Keskusteltiin Virkun pysäköintipaikoista erityisesti invapaikoista.

Todettiin, että kaupungintalon ulkosisäänkäynti on saatu esteettömäksi,
mutta liikuntarajoitteisten henkilöiden omaisilta on tullut esitys
vammaisneuvostolle sisäovien muuttamiseksi myös pyörätuolia käyttäville
sopiviksi. Vammaisneuvosto päätti saattaa asian tiedoksi tekniselle toimelle.
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