10.3.2022

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Sijainti:

Etäpalaverina Teams -kokouksena

Päivämäärä:

13.12.2021

Klo:

14:00-15:45

Läsnä:

Mirja Mäki-Kulmala, puheenjohtaja
Tarja Al Hanan
Pipsa Häkkänen
Heikki Kinnunen
Eeva-Liisa Kovanen
Jani Pekki
Marjut Niskanen, sihteeri
Susanna Turkkila, vierailija
Juha Sylberg, vierailija

Poissa:

Eliisa Haimakka, Jan Hänninen

1. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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2. Vierailijana kokouksessa oli Näkövammaisten liiton
estettömyysasiantuntija Juha Sylberg ja Keski-Suomen näkövammaiset
toiminnanjohtaja Susanna Turkkila. Juha Sylberg kertoi
esteettömyysasioista ja Susanna Turkkila kertoi yhdistyksen toiminnasta.

3. Mirja Mäki-Kulmala toi esille, että Otso- palvelusta on tullut
yhteistyöpyyntö järjestöillassa 22.11. Suunnitelmana on, että aina yksi
toimija (mukana esim. kunta, seututk, srk, SPR ) voisi suunnitella ja
järjestää yhden ryhmäkokoontumisen. Ryhmäkerran kesto olisi n. 1,5h.
Jokaisella kerralla mukana olisi myös Laukaan kunnan edustaja.
Asiakaskuntana tässä ryhmätoiminnassa olisivat Laukaalaiset työikäiset
aikuiset, joilla on erilaisia perusteita osallistua tai harjoitella osallistumista
ryhmään. Ryhmäkerran sisältö voi olla informatiivista tai
toiminnallista. Tarkoitus on tehdä Laukaan kunnassa yhdessä toimien
hyvää ja lisätä kuntalaisten osallisuutta yhteiskunnassa.
Vammaisneuvosto päätti, että on mukana järjestämässä yhden
ryhmäkokoontumisen keväällä -22. Mirja Mäki-Kulmala on yhteyksissä
järjestäjiin.

4. Muut ajankohtaiset asiat:
Kunnanhallituksen joulukuussa tekemä kielteinen päätös
vammaisneuvoston esitykseen osallistua lautakuntien kokouksiin koettiin
vammaisneuvostossa heikosti perustelluksi. Ajatus osallistaa
vammaisneuvostoa ainoastaan asioihin, jotka lautakuntien mielestä
koskisivat kohderyhmää pidettiin käytännössä toimimattomana ja jopa
syrjivänä. Kaikki päätökset koskevat myös vammaisia kuntalaisia.
Tarja-Al Hanan esitti kirjallisen oikaisuvaatimuksen tekemistä asiasta.
Yhteisen keskustelun jälkeen vammaisneuvosto päätti lähestyä aluksi
kunnanhallituksen sihteeriä ja kunnanjohtajaa. Sen jälkeen
vammaisneuvosto tekee päätöksen mahdollisista seuraavista toimistaan.
Vammaisneuvon tulevaan kokoukseen päätettiin kutsua kunnanjohtaja
Linda Leinonen ja myöhemmin myös Jarmo Pasanen kertomaan
taksikilpailutukseen liittyvistä asioista.
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Invalidiliiton kanssa on sovittu, että esteettömyyskoulutusasiaan palataan
keväällä seuraavalla kerralla.
5. Seuraavan kokouksen ajankohta 1.2.klo 14 alk.
Kokous päättyi klo 15:45.
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