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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

keskiviikko 13.3.2019 klo 14.00 – 15.26

Paikka:

Laukaan seurakuntatalo, neuvotteluhuone, Saravedentie 4

Läsnä:

Jan Hänninen, puheenjohtaja
Marja-Liisa Palin
Veikko Valli
Erkki Väisänen
Leena Lehto
Helena Pihlajasaari
Sari Hytönen, sihteeri
Arasalo Susanna, asiantuntija
Tanhua Kati, puheenjohtajan henkilökohtainen avustaja

Asialista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jan Hänninen avasi kokouksen klo 14.00.
2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 14.2.2019 muistio.
4. Laukaan vammaisneuvoston puheenvuoro vammaisneuvostojen
koulutuspäivillä
Kokouksessa jaettiin puheenjohtajan laatima luonnos koulutuspäivän puheenvuorosta. Jäsenet tutustuivat puheenvuoroon, siitä
käytiin keskustelu. Vammaisneuvosto hyväksyi puheenvuoron ja
toivotti puheenjohtajalle menestyksekästä esiintymistä.
5. Jyväskylän liikenteen ohjeistus vammaiskortin rinnakkaisista käytänteistä
Puheenjohtaja on ollut sovitusti yhteydessä vammaiskorttitoimistoon Jyväskylän liikenteen ohjeistuksesta vammaiskortin rinnakkaisista käytänteistä. Vammaiskorttitoimistosta luvattiin olla yhteydessä heihin ja pyytämään selventämään ohjeistusta. Ymmärrys
on, ettei vanhoja käytänteistä poisteta, vaan vammaiskortti otetaan
niiden rinnalle. Vastauksessa todettiin kuitenkin, kun kyseessä on
vapaaehtoinen kortti, on se myös vapaaehtoinen palveluntarjoajille. Sen vuoksi palveluntarjoajilla on oikeus päättää, mitä hyötyä
kortista on palveluissa.
Todettiin, että on hyvä, kun asiasta on muistutettu edelleen.
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6. Vammaispalvelujen ajankohtaiset asiat
Vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja Susanna Arasalo oli kutsuttu
kokoukseen kertomaan vammaispalvelujen ajankohtaisia asioita.
Vammaispalvelussa on toiveena vammaisneuvoston osallistuminen jollain muotoa asiakasosallisuusillan kehittämiseen, esimerkiksi tuoda esiin käsiteltävien asiat tarpeet, esittäytyminen. Todettiin, että asiaan on hyvä palata seuraavassa kokouksessa.
Käytiin tilannekatsaus vammais- ja vanhuspalvelun johtajan rekrytoinnista sekä vammaispalvelujen suunnitellusta tulosyksikkömuutoksesta sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulosyksiköstä vanhusja vammaispalvelujen tulosyksikköön.
Käytiin lyhyt tilannekatsaus VPL-kuljetuksista ja tilauksen soittamisen hinnasta. Puhelun jonotus on maksutonta ensimmäiset 85 sekuntia ja tämän jälkeen veloitus perustuu siihen, millainen liittymä
soittajalla on eli operaattorikohtainen hinnoittelu.
7. Vammaisneuvoston toiminnan kehittäminen
Kunnanhallitus haluaa kuulla vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa ja kerätä tietoja toiminnan kehittämisen tarpeista. Tietojenkeruun pohjaksi kunnanhallitus on esittänyt kysymyksiä, joihin pyydetään vastauksia 30.4. mennessä. Jaettiin kirje vammaisneuvoston jäsenille, käsiteltiin kysymykset ja sovittiin, että jäsenet tai jäsenen edustama järjestö vastaa suoraan hallintojohtajalle.
Jatkettiin edellisen kokouksen keskustelua vammaisneuvoston toiminnan kehittämisestä. Pohdinnassa vammaisnuorten osallistaminen, jotta heitä saataisiin tuomaan esiin heitä koskevat asiat. Käytiin keskustelu asiantuntijakutsuista, jotta kuultaisiin puheenvuoroja eri vammaisryhmistä. Todettiin, että useat vammaisjärjestöt
toimivat koko Jyvässeudulla, joista toivotaan (mahdollisuuksien
mukaan laukaalaisia) jäseniä Laukaan vammaisneuvostoon.
8. Saapuneet kirjeet
Todettiin, että saapuneita kirjeitä ei ollut.
9. Muut asiat
Todettiin, että vammaisneuvoston on saanut tutustumiskutsun Uudet Tuulet Kuntoutus Peurungan toimintaan. Vammaisneuvoston
ottaa kutsun mielellään vastaan.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jan Hänninen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen
klo 15.26.
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