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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

17.5.2022 klo 14.00-15.50

Paikka:

Seurakuntatalo, Saravedentie 4, 41340 Laukaa

Kutsuttu:

Mirja Mäki-Kulmala, puheenjohtaja
Jan Hänninen, poissa
Tarja Al Hanan, varapuheenjohtaja
Heikki Kinnunen
Jani Pekki
Eeva-Liisa Kovanen, seurakunta
Eliisa Haimakka, kunnanhallituksen edustaja
Pipsa Häkkinen, perusturvalautakunnan edustaja
Marko Pynnönen, rakennustarkastaja Laukaan kunta
Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Satu Kokkonen
Vapaa-aika johtaja Salla Turpeinen
Anita Myllymäki, sihteeri

Asialista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Vapaa-aika johtaja Salla Turpeinen
Salla Turpeinen esittäytyi ja kertoi vapaa-aika toimen toiminnasta.
Vapaa-aikatoimen alaisuuteen kuuluu Liikunta-, kulttuuri ja Vattipajan
nuorten työllistymistä edistävät palvelut.
Salla Turpeinen on aikaisemmin työskennellyt säätiössä ja erilaisissa kehitystyöprojekteissa tehden mm. tutkimustyötä eri toimialueilla.
Kunnan kulttuuriohjelma on valmistelussa ja vuoden 2023 aikana on tarkoitus tehdä valmiiksi ja laittaa käytäntöön.
Nuorisopalvelut siirtyvät koulujen yhteyteen. Vapaa-ajan toimintaa järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin ja se tapahtuu koulun tiloissa.
Kolmannes nuorisotyöstä tehdään kouluilla ja loppuaika kunnan muussa
vapaa-aika toiminnassa. Liikkuva nuorisotyö toimii hyvin. Siinä työntekijät
liikkuvat autolla kunnan eri taajamissa nuorisoa tapaamassa koulujen lukukauden ulkopuolella.
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Laukaassa on oikein hyvät liikuntaolosuhteet ja liikuntapaikkaverkostoa
on eri puolella Laukaata. Taajamissa on sama tarjonta kuin keskustassa
ja paikat ovat yleensä koulujen yhteydessä.
Kun liikuntapaikat on saatu kuntoon ja valmiiksi, niin sen jälkeen jää aikaa
myös vapaa-aika toimen kehittämistyöhön.
Vatti-pajan toiminnassa keskitytään nuorten työllistymiseen. Palkkatuella
ja kuntouttavalla työtoiminnassa saatu hyviä tuloksia.
Yksilöohjauksen tarve on kunnassa lisääntynyt. Asiakkaita on noin 200
henkilöä vuositasolla Vattipajan toiminnassa ja tästä joukosta 80 % on
nuoria. Kehittämistyössä rahoittamiseen haetaan hankerahoitusta ja nyt
10 hanketta käynnissä. Kävely- ja pyöräilyhanke käynnistyy. Liikuntapuiston rakentaminen jatkuu Leppävedellä.
Eritysliikuntatoimintaa tehty vuosia kunnassa. Yksi erityisliikunnan ohjaaja
kunnassa ja hanketyö kautta on saatu toinen liikunnanohjaaja.
Koulupäivän yhteydessä järjestetään erityisliikuntaa ja sen järjestelysuunnitelma käynnissä. Peurungan kylpylässä jatkuu erityisuintitarjonta.
Erityisliikuntakortti suunnitteilla kuntaan. Se olisi vuosimaksullinen ja riippuen siitä mitä toimintaa haluaa erityisliikuntakorttiin. Kortti olisi mahdollisesti voimassa 6kk tai 12 kk.
Kesäliikuntaryhmät käynnistyvät ja ne ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kuntalaisille. Esteettömyyssuunnitelma tekeillä liikuntapaikoista. Liikuntalaki velvoittaa esteettömyyttä. Tavoitteena on liikuntapaikkojen esteettömyys kaikille kuntalaisille. Esteettömyyskartoitus otettava käyttöön
ja tehtävä suunnitelma. Esteetön laavu suunnitteilla Leppävedelle.
Ulkoliikuntasalit ovat esteettömiä. Opasteissa ja kulkureiteissä on vielä
parannettavaa ja tämän vuoden aikana laittavat ne kuntoon.
Kehittämistyönä on myös viestinnän ja sitä kautta saavutettavuuteen panostaminen. Kunnan nettisivuilla on tiedot kaikista ryhmistä ja LaukaaKonnevesilehdestä saa myös näistä tietoja.
Vapaa-aika palvelujen oma lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Sitä on
saatavilla kaikista julkisista tiloista ja mm. kaupoista.
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4. Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Satu Kokkonen
Satu Kokkonen esittäytyi ja kertoi arvostavansa suuresti vammaisneuvoston
toimintaa. Satu on toiminut aikaisemmin pitkään hoitotyössä. Hän on koulutukseltaan sosionomi ja yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä.
Hän on toiminut Multian kunnassa sosiaalijohtajana useita vuosia ennen Laukaan kunnan palvelukseen siirtymistä. Hän on työskennellyt kunnan sosiaalitoimessa vuoden ajan ja nyt tammikuusta alkaen toiminut vanhus- ja vammaispalvelujen johtajana.
Korona-aika ollut vanhus- ja vammaispalvelussa hyvin haastavaa mm. työntekijöiden saatavuuden ja eläköitymisen vuoksi.
Vanhus- ja vammaispalvelussa on ollut pitkään haasteellista ja kriisinhallintaa
korona-ajasta johtuen, mutta haasteista on selvitty ja työskentely jatkuu parhaalla mahdollisella tavalla.
Hyvinvointialueen selvitystoimintaan liittyviä tehtäviä tehdään oman työn
ohessa ja kunnan työntekijät ovat monissa eri valmistelutyöryhmissä mukana.
Haastavaa on ollut saada sosiaalityöntekijää vammaispalveluun. Tällä hetkellä Satu Kokkonen toimii vammaispalvelun sosiaalityöntekijänä osa-aikaisesti.
5. Marko Pynnönen, rakennustarkastaja.
Ollut rakennustarkastajana puoli vuotta Laukaassa. Hän on 20 vuotta toiminut rakennus- ja lupatarkastajan tehtävissä. Ollut aikaisemmin Sysmän kunnassa ja toiminut vammaisneuvoston jäsenenä.
Tasavertaisuus tärkeä ohjenuora toiminnassa. Vuoropuhelu tärkeää vammaisneuvoston kanssa. Toimintatapana olisi hyvä, että sihteerille lähetetään
viestiä erilaisista meneillään olevista suunnitelmista ja välitetään neuvoston
puheenjohtajalle, joka tarvittaessa tuo ne kokoukseen.
6. Toimintasuunnitelman päivittäminen
Toimintasuunnitelma ei enää laiteta nettisivuille. Toimintasääntö on edelleenkin nettisivuilla luettavissa.
Esteettömyyskoulutus järjestetään 30.8. 2022. Eeva-Liisa Kovanen varaa
seurakuntasalin tätä tilaisuutta varten. Invalidiliiton kautta järjestyy kouluttajat.
Lehteen pitää laittaa ilmoitus koulutuksesta.
7. Muut ajankohtaiset asiat
Tyhy - päivä järjestetään johtoryhmälle (7 henkilöä) 24.08.22 klo 13.00.
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Kunnanjohtaja Linda Leinon yhteyshenkilö. Johtoryhmälle järjestetään esteettömyyskävely. Välineet mm. pullopohjalasit, pyörätuoli, rollaattori, sähkäri
jne.
Päivä vielä avoin, selviää myöhemmin. Tämä päivä olisi hyvä järjestään ennen 30.8. 22 järjestettävää esteettömyyskoulutusta.
Päivä voisi olla 15.8 tai 23.8.
Pimee-kafee voisi olla esteettömyyskävelyn lopuksi.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 2.8.22 klo 14.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.50.
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