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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

7.4. 2022 klo 14.00 – 15.35

Paikka:

Sarahovi, Laukaantie 6, 41340 Laukaa

Paikalla:

Mirja Mäki-Kulmala, puheenjohtaja
Jan Hänninen
Tarja Al Hanan
Heikki Kinnunen
Jani Pekki
Eeva-Liisa Kovanen, seurakunta
Anna-Mari Pylkäs, kunnanhallituksen edustaja
Pipsa Häkkänen, perusturvalautakunnan edustaja
Linda Leinonen, kunnanjohtaja
Janne Laiho, tekninen johtaja
Anita Myllymäki, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kunnanjohtaja Linda Leinonen
Kunnanjohtaja esitteli itsensä ja kertoi olleensa kunnanjohtajan tehtävissä
noin 10 vuoden ajan. Ennen Laukaaseen tuloa hän on ollut kahdessa
kunnassa kunnanjohtajana. Kunnanjohtaja on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.
Kunnanjohtajan mukaan vuodenvaihteessa sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut siirtyy Hyvinvointialueen vastuulle ja vaikuttamismahdollisuus
saattaa siirtyä ehkä kauemmaksi. Kunnalla ja vammaisneuvostolla on jatkossakin yhteisiä asioita ja tavoitteita kuntalaisten parhaaksi.
Jos on erityisesti jotain vammaisia koskevaa asiaa lautakunnassa tai kunnanhallituksessa silloin kutsutaan vammaisneuvoston jäsen kokoukseen
keskustelemaan kyseisestä asiasta ja tuomaan vammaisneuvoston mielipide asiasta esille.
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Miten vammaisneuvosto saisi tiedon kunnassa olevista hankkeista tms.
jotta niihin voisi vaikuttaa suunnitteluvaiheessa, tästä käytiin kokouksessa
keskustelua.
Viranhaltijoiden velvollisuus on toimittaa tietoa, esim. rakennushankkeista
vammaisneuvostolle.
Vammaisneuvoston jäsen oli huolissaan siitä, että miksi kunnan vammaispalvelussa ei osata toimia oikein asiakkaiden asunnonmuutostyöasioissa ja eikä noudateta lakipykäliä.
Kunnanjohtajan mukaan kunnan rakentamisessa on entistä enemmän
huomioitu esteettömyys ja siihen myös laki velvoittaa.
Keskusteltiin myös harrastusmahdollisuuksista ja puheenjohtaja kutsuu
seuraavaan vammaisneuvoston kokoukseen vapaa-aikajohtaja Salla Turpeisen kertomaan kunnan vapaa-aika toiminnasta.
Salla Turpeinen vastaa vapaa-aikatoimen asioiden suunnittelusta, markkinoinnista, koordinoinnista, yhteydenpidosta järjestöihin, projektitoiminnasta ja uudiskohteista.
4. Tekninen johtaja Janne Laiho
Janne Laiho on toiminut 10 vuotta kunnan teknisenä johtajana. Aikaisemmin ollut Kannonkosken kunnassa vammaisneuvoston jäsen ja järjestely
toiminut hyvin.
Osa kunnan rakennussuunnitelmista on käynyt vammaisneuvostossa lausunnolla. Rakennusvalvonnan velvollisuus on huomioida aina esteettömyys. Rakennusvalvonta on velvollinen pyytämään vammaisneuvostolta
lausuntoja, jos kokevat sen tarpeelliseksi.
Todetaan, että jatkossa on tarpeellista pyytää rakennussuunnitelmista
lausunto vammaisneuvostolta.
Vammaisneuvosto voi laittaa esityksiä tekniselle toimelle tiedoksi ja pyytää muutoksia epäkohtiin rakennuksissa tai kaduissa, jotta esteettömyys
tulee huomioitua ja korjattua. Jälkikäteen voidaan rakennuksia korjata, jos
ilmenee suuria ongelmia esteettömyydessä. Esteettömyyskävely on hyvä
tapa, jolla saadaan selville epäkohtia kaduista tai rakennuksista. On olemassa esteettömyyslomake jatkuvaan esteettömyysarviointiin, jolla suoritetaan esteettömyysarviointia suunnittelun ja rakentamisen aikana.

Kevyenliikenteen väyliä on rakennettu ja seuraavaksi Peurunka – Kuusaan kevyenliikenteenväylä tulee rakennettavaksi. Katuja rakennetaan 3
miljoonalla eurolla vuosittain.
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Rakennusvalvonnasta olisi hyvä pyytää henkilöä kertomaa tulevista suunnitelmista. Kuntala on suunnitteilla ja myös päiväkoteja, mutta nyt tällä
hetkellä ei ole isoja rakennussuunnitelmia valmisteilla.
Haasteena on saada hyvä suunnittelija/arkkitehti, joka suunnittelee kunnan julkisia rakennuksia ja on niistä kokemusta.
Digitalisaatiossa tulee aina huomioida esteettömyys. On hyvä tarkistaa,
onko kunnan nettisivut esteettömät.
Puheenjohtaja ottaa yhteyttä kuntaan Jukka Lappalaiseen ja tiedustelee
tulisiko rakennusvalvonnasta, joku viranhaltija vakijäseneksi vammaisneuvostoon.
Koulujen esteettömyyskartoitus on nykyisin jäänyt kunnan puolelta vähäiseksi. Esim. yhdellä koululla inva-vessa on rakennettu koulun peränurkkaan ja liian kauas muusta toiminnasta.
Sydän-Laukaan koululle on vaikea päästä, koska ulko-ovi on raskas eikä
sitä saa itsenäisesti avattua. Tarvitsee aina saattajan mukaan, jotta sinne
pääsee pyörätuolilla. Alakoululla on hyvin esteettömyys huomioitu.
5. Esteettömyyskoulutus
Puheenjohtaja ollut esteettömyyskoulutuksen järjestämisestä yhteydessä
Invalidiliittoon ja mahdollisesti elokuussa toteutuisi Laukaassa.
Tästä koulutuksesta lähetettävä tietoa kunnan johdolle, jotta sieltä voivat
toimittaa tiedon valitsemilleen osallistujille.
6. K-S vammaisasioiden sote-tilanne
Järjestöjen ja vammaisneuvostojen tapaaminen, johon osallistui myös
kunnan sosiaalipuolen työntekijöitä.
Keskusteluissa ollut mm. vammaislain uudistus. Todennäköisesti vammaislain muutos ei tuo kovinkaan paljon uusia asioita.
Kehitysvammaisten osalta mm. miten kehitysvammaisten tarve määritellään henkilökohtaisen avun suhteen.
Laukaan kunnan Hyvinvointisuunnitelmaa koskevaa kokous pidettiin ja siihen osallistui jäsen Tarja Al Hanan. Ensi viikolla tulee kooste tästä kokouksesta.
Vammaisten osalta yhdenvertaisuus tulee merkitä tärkeänä asian hyvinvointisuunnitelmaan. Päihde- ja mielenterveysasioista keskustelivat, vammaisten työllistyminen on tärkeä asia.
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Hyvinvointikertomus tehdään neljän vuoden välein ja Hyvinvointi kertomus päivitetään vuosittain.
7. Muut ajankohtaiset asiat
Otso-palvelu kuuluu työllisyyden kuntakokeilun asiointipisteen toimintaan
Laukaassa. Otso-palvelu on työllisyys- ja sosiaalipalveluiden yhteinen
väylä sujuvaan ja varhaista asioiden hoitamista helpottavaan toimintaan.
Palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu aikuisasiakkaille.
Puheenjohtaja on ollut yhteydessä Otsopalvelun yhteyshenkilöön. Järjestöjen illassa ollut keskustelua toiminnasta ja vammaisneuvosto luvannut
järjestään yhden toimintaillan.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.
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