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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

torstai 14.2.2019 klo 14.04 – 16.18

Paikka:

Laukaan seurakuntatalo, neuvotteluhuone, Saravedentie 4

Läsnä:

Jan Hänninen, puheenjohtaja
Marja-Liisa Palin
Veikko Valli
Erkki Väisänen
Leena Lehto
Maarit Heikkinen
Minna Vilhunen
Sari Hytönen, sihteeri
Tanhua Kati, puheenjohtajan henkilökohtainen avustaja

Asialista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jan Hänninen avasi kokouksen klo 14.04.
2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitettiin, että työjärjestykseen lisätään seuraavat asiat; puheenvuoro vammaisneuvostojen koulutuspäivillä, Vammaiskortti –käytänne Jyväskylän liikenteen linja-autoissa, tulevan vammaisneuvoston kokoonpano ja Laukaan vammaisneuvoston kannanotto
maakunnan järjestämissuunnitelmaluonnokseen. Päätettiin, että
käsitellään lisätyt asiat kohdassa 6. Ajankohtaiset asiat. Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 10.10.2018 sekä perusturvalautakunnan, vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteistapaamisen
13.12.2018 muistiot. Käytiin keskustelua yhteistapaamisesta ja todettiin se hyväksi toimintatavaksi.
4. Vammaisneuvoston kokoontuminen 2019 toimikauden loppuun
Päätettiin, että vammaisneuvosto kokoontuu ke 13.3.2019 klo 14.
ja ke 22.5.2019 klo 14.
5. Talousarvio 2019
Sihteeri esitteli vammaispalvelujen talousarviota 2019. Sovittiin,
että muistioon lisätään palvelujen ostojen määrä. Kunnanvaltuusto
on hyväksynyt Laukaan kunnan talousarvion vuodelle 2019. Talousarviossa on sosiaalityön ja vammaispalvelujen toimintakate
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-12,6 miljoonaa euroa. Tästä vammaispalvelujen toimintakate on
-7,2 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2018 talousarviossa oli -7,1
miljoonaa euroa. Palvelujen ostoihin talousarviossa on varattu 3,9
miljoonaa euroa.
Käytiin keskustelua talousarviosta, hoidon valvonnasta sekä asiakasosallisuusilloista. Vammaispalvelujen asiakasosallisuusilta
nähtiin erittäin hyvänä tilaisuutena. Päättäjien osallistumista toivotaan. Syksyn tilaisuuteen on mahdollisuus esittää aihealueita.
Viestinnässä toivotaan kiinnitettävän huomioita siihen, miten vammaisia kuullaan ja miten he tulevat kuulluksi.
6. Ajankohtaiset asiat
 Laukaan vammaisneuvoston puheenvuoro vammaisneuvostojen koulutuspäivillä: Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (Vane) pyysi joulukuun vammaisneuvostopäivään kunnallisilta vammaisneuvostoilta ehdotuksia
seminaariin esiteltävistä hyvistä käytänteistä. Laukaan
vammaisneuvoston puheenjohtaja laati käytännekuvauksen mutta sitä ei seminaarissa esitetty. Tammikuussa Laukaan vammaisneuvosto sai puheenvuoropyynnön vammaisneuvostojen koulutuspäiville hyvistä kokemuksista toimintasääntöpäivityksessä. Sovimme, että puheenjohtaja
osallistuu koulutuspäiville ja pitää Laukaan vammaisneuvoston puheenvuoron. Puheenjohtajan puheenvuoroluonnos käsitellään seuraavassa vammaisneuvoston kokouksessa.
 Jyväskylän liikenteen ohjeistus vammaiskortin rinnakkaisista käytänteistä: Sovittiin, että puheenjohtaja on yhteydessä vammaiskortti-toimistoon ja laatii tarvittaessa lausuntoluonnoksen seuraavaan kokoukseen.
 Tulevan vammaisneuvoston kokoonpano: Käytiin keskustelu tulevan vammaisneuvoston kokoonpanosta ja vammaisryhmien osallistamisesta. Erityisesti toivottiin nuorten
kehitysvammaisten edustusta.
 VPL-kuljetusten tilanne: Käytiin keskustelu tämän hetken
tilanteesta.
 Vammaispalvelujen hankintakoulutus: Vammaispalvelujen
järjestäminen ja hankinta –koulutus käynnistyy keväällä.
Kunnasta hankinta- ja kehittämispäällikkö sekä perusturvapalvelujen hallinto- ja talouspäällikkö osallistuvat syksyn
koulutustilaisuuteen.
 Maakunnan järjestämissuunnitelmaluonnos: Maakunnan
järjestämissuunnitelmaan toivotaan kannanottoja 15.3.
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mennessä. Jäseniä kehotettiin tutustumaan suunnitelmaan
ja esittämään kannanottoja. Linkki sivustolle:
http://www.ks2020.fi/

7. Saapuneet kirjeet
 Hyvinvointikysely Vammaisneuvoston jäsenille liittyen kunnassa valmisteilla olevaan hyvinvointisuunnitelmaan.
 Kutsu Laukaan kunnan vammaispalvelujen järjestämään
asiakasosallisuusiltaan
 Kutsu Jotta kukaan ei jäisi yksin –hankkeen infopäivään
8. Muut asiat
Todettiin, että muita asioita ei ole.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jan Hänninen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen
klo 16.18.
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