28.11.2018

Pöytäkirja
Vammaisneuvoston kokous
Kokousaika ja -paikka: ke 28.11.2018 klo 13.00-15.30
Paikalla:
Arsi Yli-Yrjänäinen, jäsen
Heino Karhu, jäsen
Maria Laine, jäsen
Jaana Lehtimäki, jäsen
Veikko Nousiainen, jäsen
Seppo Kalliomaa, jäsen
Suvi Ontto-Panula, kokemusjäsen
Esa Alapiha, rakennusalan asiantuntija
Heli Paulaharju, läheisten edustaja
Katri Rinta-Halkola, kaupunginhallituksen edustaja, poistui klo 15.20
Tuomas Koivuniemi, puheenjohtaja
Maarit Kaari, sihteeri

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat
2. Vammaispalveluiden ajankohtaisasiat sekä taksi- ja kuljetuspalvelut (Esko
Kiviniitty): Esko oli tutustunut vammaispoliittisiin ohjelmiin ja oli sitä mieltä, että
ohjelman tekeminen on toteutettavissa. Esko ehdottikin että työryhmä voisi asiaa
tutkia ja koota ohjelmaa alustavasti.
•
•
•

•
•
•

Seppo: Hyvinvointikertomuksen teko ja hyvinvointilautakunnan työnjako, oltava
tarkkana siitä että ei tehdä päällekkäistä työtä.
Tuomas: Miten jatko sosiaalitoimessa kun Erja Kippola jää eläkkeelle
helmikuussa?
Esko: Erja Kippola (johtava sosiaalityöntekijä) jää eläkkeelle ja seuraajan
perehdytys. Hakukaan ei ole yksinkertaista, myös pätevyysvaatimukset ovat
kiristyneet eikä työntekijöitä ole helppo saada.
Tuomas: Kauhajoen työryhmään arvioimaan palvelut: Heli, Suvi, Maria, Jaana,
esteettömyys; Heino, Veikko, Esa, Seppo
Esko: Kaupunki varmaan tekee hyvinvointisuunnitelman, johon myös voidaan
viitata toisissa ohjelmissa / suunnitelmissa (ei aina kaikista tarvitse olla omia),
Työnjakoa: yhteinen yleisteksti: LLKY (sosiaali ja tekninen), ehkä opiskelijatyönä
ja kaupunkikohtainen sisältö ja yksityiskohdat työryhmässä
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Vuoden 2019 aikana, LLKY:n alueen vammaisneuvostojen yhteinen
kokoontuminen
Tuomas: ei kannata tehdä kovin pitkää ohjelmaa, siten että pääasiat tulevat
selville ja tuotos on luettavaa
Seppo: On otettava huomioon myös yksityiset palveluntarjoajat
(kansanterveysjärjestöt)
Johtopäätös: Kauhajoen vammaisneuvosto tiedustelee naapurikuntien
vammaisneuvostojen kantaa yhteiseen tapaamiseen ja yhteisen
vammaispoliittisen ohjelman tekoon
Tietojensaantioikeus, itsemääräämisoikeus, asiakkaan asema ja oikeudet:
kehitysvammaisten kuljetuspalveluissa esim. vanhempien mukaan tulo
kuljetukseen täysi-ikäisen asiakkaan luvalla, tai edunvalvojan luvalla.
Heli: ehdottaa että tietojen saanti hoidetaan hakemalla asioidenhoitajaa lääkärin
lausunnolla siten että ei tarvita edunvalvontaa vaan asiat hoituu yhteistyöllä
Tuomas: Yhteiskuntaohjausta tarvitaan mutta liika yksityisyys luo myös
ongelmia, maalaisjärkeä pitäisi voida soveltaa
Jaana: Olisko mahdollisuus saada info-tilaisuus selkokielellä, jossa asioista voisi
kysyä
Asia herätti laajaa keskustelua
Esko: Tilaisuus voidaan järjestää, jos tarve on. Liikkumakortti on tulossa
käyttöön, jonka avulla voidaan seurata liikkumista. Keskustaksi on lisännyt
resursseja ja tutkinut kysyntäpiikkejä, jotta palvelu vastaisi paremmin kysyntää
Heino: Vastaava tilaisuus on järjestetty Kurikassa, jossa ongelmakohtia on
selvitetty. Kyselytilaisuus olisi ihan paikallaan ja epäkohdista on kerrottava
palveluntarjoajalle.
Tuomas: Palaute saatava palvelun käyttäjiltä ja asioista tiedotettava
tasapuolisesti. Kyselytilaisuuden järjestäminen olisi paikallaan että ymmärrys
lisääntyy puolin tai toisin.
Johtopäätös: vammaisneuvosto esittää kaikille avoimen info-tilaisuuden
järjestämistä kevään 2019 aikana, tilaisuuteen kannattaa avata
ilmoittautumislinkki kauhajoki.fi-sivustolla, jotta osallistujamäärä voidaan arvioida
ja varautumien sen mukaan. Tilaisuuden järjestää LLKY.

3. Virkun invapaikka-asia
•
•
•

•

Päätös jaettiin kaikille
Maarit ja Heino olivat mukana katselmuksessa
Teknisen lautakunnan tekemä päätös ei vastaa vammaisneuvoston tekemään
aloitetta eikä katselmusta joka tehtiin yhteistyössä teknisen osaston henkilöstön
kanssa
Johtopäätös:Uudistetaan aloite tammikuussa 2019 vastaamaan katselmusta
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4. Saapuneet yhteydenotot ja palaute (Maarit Kaari)
-

Cm-vessa: Heino ja Pekka Kuusela kävivät, ei huomautettavaa, asiasta on
tiedotettu kyselijää
agrimarketin inva-paikka, inva-paikka ok, paikat maalattu, asiasta on tiedotettu
kysyjää
maitolaiturin käsijohteet, asia tiedotettu – ei vastausta
kirjaston sähköovet ovat kunnossa

5. Muut asiat
• Esa: Aron koulun esteettömyys -asia on kunnossa, koulun urakoitsija on
korjannut tilanteen
• Heli: toivotaan Kansalaisopiston portaikkoon toisen puolen käsijohdetta siten
että portaikon molemmin puolin olisi käsijohde
• Arsi: Tokmannin pihan inva-paikka on huomaamaton (vastuu kiinteistön
omistajalla)
6. Seuraava palaveri:
• Keskiviikkona 30.1.2019 klo 14.00 Virkun kokoustilassa.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

______________________

______________________

Tuomas Koivuniemi

Heino Karhu
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