IKAALISTEN KAUPUNKI

IKA/14/01.00.02.04/2018

Vammaisneuvoston perustaminen
Kaupunginhallitus 4.9.2017 § 139
Valmistelu / kaupunginsihteeri Jyri Mäntylä (p. 044 7301 201)
Kuntalaki 28 §:
”Vammaisneuvosto
Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto.
Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla
henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla
vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava
vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden,
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen
kannalta.”
Hallintosääntö 12 §:
”Vaikuttamistoimielimet
Kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden
kokoonpanosta,
asettamisesta
ja
toimintaedellytyksistä
päättää
kaupunginhallitus.”
Ehdotus / vs. kaupunginjohtaja Kari Tolonen:
Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle ohjeen valmistella
asia kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
________
Sote-lautakunta 12.12.2017
Valmistelu / vammaistyön esimies Sonja Vuorela (p. 044 730 1318)
Ikaalisissa toimivilta vammaisjärjestöiltä ja potilasyhdistyksiltä on syksyn
aikana pyydetty lehti-ilmoituksen, kaupungin www-sivujen ja Facebookin
kautta esityksiä uuden vammaisneuvoston jäseniksi. Esityksensä jätti tätä
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kautta kaksi yhdistystä. Tämän jälkeen esityksiä on pyydetty kirjeellä, joka
on osoitettu suoraan yhdistyksiin, jotka ovat nimenneet jäseniä aikaisemmin
toimineeseen vammaisneuvostoon. Esitykset on pyydetty toimittamaan
11.12.2017 mennessä. Tätä kautta esityksiä on tähän mennessä saatu viideltä järjestöltä tai yhdistykseltä. Lisäksi itseään on esittänyt jäseneksi yksi yksityishenkilö.
Ehdotus / perusturvajohtaja Timo Tallila:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
1) vammaisneuvostoon valitaan järjestöjen ja yhdistysten ehdotusten mukaisesti Tuula Talonen (esitetään myös puheenjohtajaksi), varalle Terttu
Martikainen (Ikaalisten Kansalliset seniorit), Mirva Kivimäki, varalle
Marjatta Savisto (Kyrösjärven Reuma ja Tules ry.), Pentti Toivonen
(Eläkkeensaajat Ikaalisten yhdistys, voi edustaa myös sydänsairaita).
Tiina Korpela, varalle Matti Laitila (Ikaalisten-Parkanon kehitysvammaiset tuki ry) ja Martti Martikainen, varalle Raija Rantala (Ikaalisten
invalidit ry.), Reino Leppänen (Kyrösjärven seudun näkövammaiset ry),
varalle Päivi Rajala sekä Kyrösjärven Seudun Hengitysyhdistys ry, joka
ilmoittaa henkilöt jäseneksi ja varajäseneksi myöhemmin.
2) kaupunginhallitus täydentää kokoonpanoa haluamallaan tavalla, mikäli
katsoo sen tarpeelliseksi
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että toimistosihteeri Marjo
Haapala toimii vammaisneuvoston sihteerinä.
Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy ehdotuksen seuraavalla lisäyksellä:
- vammaisneuvoston jäsenten tulee olla ikaalilaisia, joten Kyrösjärven
seudun näkövammaiset ry:tä pyydetään nimeämään ehdokkaansa tämän
pohjalta uudelleen.
__________
Khall 22.1.2018, 10 §
Sosiaali- ja terveystoimi on toimittanut Kyrösjärven Seudun Hengitysyhdistyksen esityksen, jonka mukaan jäseneksi valittaisiin lisäksi Marja-Leena
Rajamäki varajäsenenään Tiina Korpinen.
Ehdotus / kaupunginjohtaja Kari Tolonen:
Kaupunginhallitus asettaa Kuntalain mukaisen vammaisneuvoston siten,
että sen toimikausi alkaa 23.1.2018 ja kestää valtuustokauden loppuun
saakka.
Vammaisneuvostoon valitaan
puheenjohtajaksi Tuula Talonen varajäsenenään Terttu Martikainen,
Mirva Kivimäki varajäsenenään Marjatta Savisto,
Pentti Toivonen (ei varajäsentä),
Tiina Korpela varajäsenenään Matti Laitila,

IKAALISTEN KAUPUNKI

Martti Martikainen varajäsenenään Raija Rantala ja
Päivi Rajala (ei varajäsentä) sekä
Marja-Leena Rajamäki varajäsenenään Tiina Korpinen
Kaupunginhallitus voi myöhemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä tarvittaessa täydentää vammaisneuvoston kokoonpanoa.
Vammaisneuvoston sihteeriksi nimetään Marjo Haapala.
Muista toimintaedellytyksistä todetaan, että vammaisneuvoston kustannukset katetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahoista. Vammaisneuvoston perustamiseen on varauduttu v. 2018 talousarvion valmistelun yhteydessä ja määrärahojen käytöstä päättää vammaispalveluiden suurtuotteen
vastuuviranhaltija.
Käsittely:
Esittelijä ilmoitti, että Ikaalisten Mielihyvä ry on nimennyt myös Seija Lehdon ehdokkaaksi vammaisneuvostoon.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että myös Seija Lehto
nimetään neuvoston varsinaiseksi jäseneksi (ei varajäsentä).
__________

Täytäntöönpano

Tiedoksi
- nimetyt
- Marjo Haapala
- Sonja Vuorela
- Timo Tallila

