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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

keskiviikko 22.5.2019 klo 14.00 – 15.45 (tauko 14.40-14.50)

Paikka:

Laukaan seurakuntatalo, neuvotteluhuone, Saravedentie 4

Läsnä:

Jan Hänninen, puheenjohtaja
Marja-Liisa Palin
Veikko Valli
Erkki Väisänen
Leena Lehto
Helena Pihlajasaari
Minna Vilhunen
Sari Hytönen, sihteeri
Hanna Tienhaara, asiantuntija (klo 14.-14.40)
Piia Tuuliluoto, puheenjohtajan henkilökohtainen avustaja

Asialista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jan Hänninen avasi kokouksen klo 14.
2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella.
Asiat 6. vammaispalvelujen tilinpäätös ja 7. Vammaispalvelujen
ajankohtaiset asiat siirretään asioiksi 4. ja 5., jotta vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä Hanna Tienhaara ehtii olla käsittelyn ajan
paikalla.
3. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 13.3.2019 muistio.
4. Vammaispalvelujen tilinpäätös 2018
Sihteeri esitteli perusturvapalvelujen kokonaisuuden ja vammaispalvelujen tilinpäätöksen 2018 ennakkotiedot. Tilinpäätös on hyväksyttävänä kunnanvaltuuston kokouksessa 27.5.2019. Käytiin
keskustelu.
5. Vammaispalvelujen ajankohtaiset asiat
Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä kertoi vammaispalvelujen
ajankohtaisista asioista. Vammaispalvelut on muuttaneet Arwids-
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sonintieltä Pelloskuja 3:n alakertaan. Asiakaspalvelupistettä uusissa tiloissa ei ole, vaan tapaamiset tulee sopia puhelimitse. Ulkoinen posti kulkee kunnan postina (PL 6, 41341 LAUKAA). Lisäksi ulkoseinässä on postilaatikko, johon postia voi myös tuoda.
Laatikko tyhjennetään päivittäin.
Vammaispalvelun palveluohjaaja vaihtuu. Viran täyttö on loppusuoralla. Virkaan on ollut hyviä hakijoita. Lisäksi vammaispalveluohjaajalla on sijainen.
Vammaispalvelut on alkanut julkaista tiedotuskanavana blogia.
Tekstit löytyvät kunnan verkkosivujen (www.laukaa.fi) pääsivulta.
Sisältötoimitukset voi lähettää sähköpostitse hanna.tienhaara(at)laukaa.fi.
Itsenäistymisen avaimet –esite on ilmestynyt. Esitteessä on tietopaketti nuorille itsenäisestä asumisesta. Esite tullaan lähettämään
postitse noin 20 nuoren kohderyhmälle ja jaetaan tarpeen mukaan.
6. Vammaisneuvoston toimintakertomus 2017-2019
Sihteeri esitteli toimintakertomusluonnoksen. Se hyväksyttiin toimintakertomukseksi. Sovittiin, että sihteeri toimittaa kertomuksen
kunnanhallitukselle tiedoksi ja liittää muistion liitteeksi. (liite 1)
7. Vammaisneuvoston jäsenhaku toimikaudelle 2019-2021
Kunnanhallitus on julkaissut vammaisneuvoston jäsenhakuilmoituksen Laukaa-Konnevesi –lehdessä 16.5.2019. Kunnanhallitus
pyytää esityksiä ke 5.6.2019 mennessä eri erityisryhmien edustajista jäseniksi ja varajäseniksi Laukaan vammaisneuvostoon. Ilmoitustiedot jaettiin kokouksessa jäsenille.
Invalidiliitto ry:n järjestöasiantuntija on lähestynyt sähköpostitse
puheenjohtajaa tiedottaen vammaisneuvoston asemasta Laukaassa. Käytiin tiedote läpi ja merkittiin tietoon saatetuksi.
Käytiin keskustelu päättävän vammaisneuvoston terveisistä uudelle neuvostolle. Esitetään, että uusi neuvosto tekee toimikaudekseen kaksivuotisen toimintasuunnitelman, jossa se huomioisi vierailukohteet ja erityisryhmät kokousteemoina (esim. erityisryhmien
koulutuspolku). Lisäksi vammaisneuvostolta toivotaan ideointia ja
osallistumista kunnan vammaispalvelun järjestämiin asiakasosallisuusiltoihin. Uudet Tuulet Kuntoutus Oy:n esittämä vierailukutsu
siirretään uudelle neuvostolle.
8. Muut asiat
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Jyväskylän seudun joukkoliikennejaosto on käsitellyt kokouksessaan 25.4.2019 Jyväskylän perusturvalautakunnalle osoitettua kyselyä vammaisten joukkoliikennematkojen hinnoittelusta. Sihteeri
kävi päätöksen pääpirteissään läpi. Merkittiin tietoon saatetuksi ja
esitettiin kiitos kunnan teknisten palvelujen hallinto- ja talouspäällikölle tiedon välittämisestä.
9. Saapuneet kirjeet
 Kehitysvammaisten palvelusäätiö (8.4.2019): Ei myytävänä –kansalaisaloite. Kansalaisaloite vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi keräsi 72 059
kannattajaa ja on käsitelty eduskunnassa. Eduskunta hylkäsi alkuperäisen lakimuutosesityksen mutta hyväksyi talousvaliokunnan
lausumaehdotukset, jotka velvoittavat tulevaa hallitusta toimiin.
Vammaisjärjestöjen työ kohti lakitasoista muutosta jatkuu.
 Kehitysvammaisten palvelusäätiö (8.4.2019): Vammaispalvelujen
järjestäminen ja hankinta –koulutuskierros. Syksyllä kolme koulutuspäivää Tampere 24.9. Rovaniemi 1.10. Turku 8.10. Koulutus on
tarkoitettu kuntien vammaispalvelujen järjestämisessä ja hankinnoissa mukana oleville viranomaisille, asiakasedustajille, luottamushenkilöille, valvontaviranomaisille, ja palvelun tuottajille. Laukaan hankinta –ja kehittämispäällikkö sekä perusturvan hallinto- ja
talouspäällikkö ovat suunnitelleet osallistuvansa Tampereen tilaisuuteen.
 Kehitysvammaisten palvelusäätiö (8.5.2019): Jotta kukaan ei jäisi
yksin –hankkeen Sanoja ystävyydestä ja rakkaudesta teemapaja
ke 5.6.2019 klo 9.-15. Jyväskylä, veturitallit (jaettu jäsenille sähköpostitse 13.5.2019).
 Invalidiliitto (13.5.2019): Keskisuomalaisten vammaisjärjestöjen
verkostoituminen käyntiin. Keskisuomalaisille vammaisjärjestöille ja
heidän edustajilleen tarkoitettu kutsu keskustelemaan ja kuulemaan vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisesta jokaisessa
kunnassa ma 26.8.2019 klo 17.-19. Jyväskylä, Matara-Sali.
Puheenjohtaja on saanut 15.5. tiedon, että tilaisuus on täynnä.
 Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry
(16.5.2019). Henkilökohtaisen avun paraati Helsingissä 11.6.2019.
(jaettu jäsenille sähköpostitse 17.5.2019)
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja ja vammaisneuvoston jäsenet kiittivät toimikaudesta ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.
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Vammaisneuvosto 22.5.2019 Liite 1

Toimintakertomus toimikaudesta 2017 – 2019
Laukaan kunnan vammaisneuvosto on kunnan ja kunnassa asuvien erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden, heidän omaistensa ja kunnan alueella toimivien erityisryhmiä edustavien järjestöjen yhteistyöelin. Laukaan vammaisneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja
vammaisneuvoston nimittää kunnanhallitus.
Toimintasäännössä (KH 9.3.2015 §60) määritellään vammaisneuvoston tehtävät:
1. edistää Laukaan kunnan, muiden viranomaisten ja erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden sekä erityisryhmiä edustavien järjestöjen yhteistoimintaa Laukaassa
2. edistää erityisryhmien tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen, työhön sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan
3. seurata erityisryhmien tarpeiden kehitystä kunnassa ja seurata erityisryhmiin vaikuttavaa kunnallista päätöksentekoa
4. edistää erityisryhmien osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
5. seurata erityisryhmille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien
kehittymistä Laukaassa
6. tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa tarvittaessa lausuntoja erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä koskevissa asioissa
7. tiedottaa käsittelemistään asioista
8. laatia toimintasuunnitelma ja toimintakertomus toimikaudestaan
9. hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät
Toimikauden 2017 - 2019 ensimmäisessä kokouksessa 6.9.2017 Laukaan vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jan Hänninen ja toimintasuunnitelmaluonnos hyväksyttiin muutoksitta. Toimintasuunnitelman mukaisestikin vammaisneuvosto on toimielin, jonka kautta erityisryhmien asiantuntemusta saadaan kunnallishallinnolliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vammaisneuvosto on pyrkinyt toimikaudella 2017 – 2019 toteuttamaan toimintasäännössä määriteltyjä perustehtäviä, kuten
vaikuttamaan kuntalaisten hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen.
Toimintasuunnitelman mukaisesti vammaisneuvosto on kokoontunut 4-6 kertaa vuodessa. Toimintakaudella 2017 - 2019 vammaisneuvosto kokoontui yksitoista kertaa,
kolme kertaa vuonna 2017, viisi kertaa vuonna 2018 ja kolme kertaa vuonna 2019. Kokoontumisista kaksi oli edellisellä toimikaudella aloitettuja perusturvalautakunnan sekä
vanhus- ja vammaisneuvoston yhteisiä kokoontumisia.
Vammaisneuvoston on pyrkinyt olemaan ajan hermolla osallistuen paikallisiin ja valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi tietoa on jaettu sekä seudullisesti, että omassa
kunnassa
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Toimikaudella vammaisneuvosto oli aktiivisesti mukana kunnan vammaispalvelujen yhdessä Aspa–säätiön kanssa toteuttamassa Tarve- projektissa, jossa tehtiin selvitystyö
kehitysvammaisten tulevaisuuden asumisen tarpeista. Kunnan invataksikyytiasiat ovat
olleet esillä läpi toimikauden, samoin vuonna 2018 Suomessa käyttöön otettu vammaiskortti. Lisäksi vammaisneuvosto tutustui mm. kuntastrategiaan, maakuntavalmisteluun
ja järjestämissuunnitelmaan, kunnan rakennushankkeisiin, vanhuspalvelujen yksikkö
Kuuselaan, Niemen asuntoihin ja itsenäiseen asumiseen, Taitojen talon työ- ja päivätoimintaan, ja talouden toteumiin sekä talousarvioon.
Vammaisneuvoston puheenjohtaja osallistui useisiin yhteistoimintatapaamisiin ja koulutuksiin pitäen Laukaata ja Laukaan vammaisneuvostoa esillä mm. puheenvuorossaan
vammaisneuvostojen koulutuspäivillä.
Laukaan vammaisneuvoston jäsenet toimikaudella 2017 – 2019:
Vammaisjärjestöjen edustajat, (varaedustajat):
Jan Hänninen
Taina Laurinaho (Veikko Valli)
Erkki Väisänen (Midia Al Hanan)
Marja-Liisa Palin
Laukaan seurakunnan edustaja, (varaedustaja):
Leena Lehto (Johanna Koivuluoma)
Kunnanhallituksen edustaja, (varaedustaja):
Anne Kirmanen (Helena Pihlajasaari)
Perusturvalautakunnan edustaja, (varaedustaja):
Minna Vilhunen (Joonas Hokkanen)
Sihteerinä perusturvapalvelujen hallinto- ja talouspäällikkö:
Sari Hytönen
Kokouksiin on kutsuttu tarpeen mukaan asiantuntijoita.
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