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AJ: Pukuhuoneessa pukukaappien naulakot liian korkealla?
MN: Pukukaapit on asennettu samaan korkeuteen, kuin aiemminkin, mutta
pyörätuoliasiakkaalla on aina saattaja mukana, joka pystyy auttamaan vaatteiden ripustamisessa.
AJ: Terapia-altaan päissä, missä lattiaporeet ovat, ei ole kaidetta ollenkaan?
MN: Kaiteet unohtuneet kokonaan suunnitteluvaiheessa, mutta asia on tiedossa ja kesätauon aikana kaiteet on tarkoitus asentaa (allas pitää asennuksen aikana olla tyhjä).
AJ: Peflet-rullaa kaivataan?
MN: Tämä ollut hankinta harkinnassa, vielä ei ole päätetty hankitaanko peflettiautomaattia.
5. Uuden uimahallin esittely

/ Matti Nieminen

Matti Nieminen esitteli remontoidun uimahallin vammaisneuvoston jäsenille.
6. Seuraava kokous
24.4.2017 klo 14, kaupungintalo 1.krs kokoushuone

Liitteet:

Laki omaishoidon tuesta 2016
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Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 14:00 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Tolppanen ja Risto Laurila
3. Vammaispalvelun alle 65-vuotiaiden omaishoito ja omaishoitajien vapaapäivät /
Marjatta Kosunen
Lakiin omaishoidon tuesta on tullut muutoksia kesällä 2016. Jokaiselle omaishoitaj alle kuuluu vapa ata väh.2 vrk/kk . Erit täin sitovissa hoitosuhteissa va paata
väh. 3vrk/k k. Vapait a void aan pit ää lyhyemmissä ja pite mmi ssä ja ksoissa. Vapaita voidaan myöntää myös ei- virallisille omaishoitajille. Hoitamiseen liittyvää
valm ennusta ja koulutusta tulee tarjota kaikille omaishoitajille. Om aishoitajat
saavat terveysta rkast ukset ja hyvinvointi a tuk evia sosia ali- ja te rveyspalve luja.
Hoito- ja palvelusuunnitelmaan tulee kirjata hoitotehtävää tukevat palvelut. Alle
65- vuotiait a oma ishoid ettavi a Hei nolassa on 2 3, he istä a lle 20 vuot iaita on 10
henkilöä. Alle 65 vuotiaiden omaishoidon vapaita on järjestetty mm . Kanervalassa (Ka isl ak ot i) ja perhe hoi dossa.

Asia herätti kysymyksiä, jotka koskivat yli 65-vuotiaiden omaishoitajista. Marjatta Kosunen ilmoitti, että vammaispalvelut hoitaa alle 65-omaishoitoa ja ohjeisti olemaan asiasta kotihoidon terveystuvan henkilöstöön yhteydessä.

4. Muut käsiteltävät asiat

Puheenjohtaja Arvo Järvinen esitti Matti Niemiselle remontoidusta uimahallista
asiakkailta nousseet kysymykset:
AJ: Puk uhuone i ssa ist ui mi a liian vähän?
MN: Tilat suunniteltu vammaisten- ja liikuntarajoitteiset huomioiden ja näin ollen kulun esteettömyyteen on kiinnitetty erityisesti huomiota, viimeisestä osiosta on jätetty keskeltä penkki kokonaan pois, helpottaa pyörätuolilla olevaa
asiakasta liikkum aan.
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