6.2.2019

Pöytäkirja
Vammaisneuvoston kokous
Kokousaika ja -paikka: ke 6.2.2019 klo 14.00- 14.52 Virkun kokoustilassa
Paikalla:
Tuomas Koivuniemi, puheenjohtaja
Arsi Yli-Yrjänäinen, jäsen
Heino Karhu, jäsen
Jaana Lehtimäki, jäsen
Veikko Nousiainen, jäsen
Seppo Kalliomaa, jäsen
Esa Alapiha, rakennusalan asiantuntija
Heli Paulaharju, läheisten edustaja
Suvi Ontto-Panula, kokemusjäsen
Maarit Kaari, Kauhajoen kaupunki, sihteeri
Poissa:
Maria Laine, LLKY

ESITYSLISTA:
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Edellisen muistion asiat
-

Vammaispoliittisen ohjelman teko; tiedustelua naapurikuntiin (puheenjohtaja)
Tuomas on tiedustellut SEAMK:n opiskelijoita tekemään päättötyön aiheeksi,
haastatteluja ja koontia vammaispoliittiseen ohjelmaan, aihe on annettu
SEAMK:n opinäytepankkiin
Virkun inva-paikkojen aloitteen uudistaminen, uudistetaan aloite sekä kirjataan
perustelut: Edellisen päätöksen mukaiset toimenpiteet eivät ole poistaneet
ongelmaa (yhteydenotot Heino Karhu)
Virkun inva-merkin lyhentäminen, mallin voisi ottaa kirjaston edessä

3. Uudet asiat:
-

Jukka Kumpuvuori Kauhajoelle keväälle kouluttamaan Vammaisoikeuden
ajokortti-koulutusta, toukokuulle
Kutsujana Kauhajoen vammaisneuvosto
………………………………………………………………………………….
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-

Kuluja n. 500 €: matkakustannukset + majoitus
Kohdennus kuntalaisille sekä henkilöstölle (koulutushakemukset)
Tiedustelemme rahoitusta kaupunginjohtajalta ja LLKY:n johtajalta (puolet
kummallekin), kirjepohja; Maarit
Päivämäärätiedustelu;Jaana
Käytännön järjestelyt + ilmoitus; Maarit (Valtuustosali)

-

Maakunnallinen vammaisneuvosto; kuljetuspalveluista toivotaan palautetta,
sähköpostia voi laittaa suoraan Tuomakselle

-

Kuntalaiselta tullut yhteydenotto; Mikä tilanne on LLKY vammaisten
asumispalveluiden ja vanhustenhuollon kilpailutuksessa? Kysytään LLKY:ltä ja
pyydetään asiasta tilanneselvitystä.

4. Muut asiat
-

Seppo ehdottaa suunnitelman tekemistä ikääntyneiden hyvinvoinnin
edistämisestä yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa, taustalla väestön
ikääntyminen ja hyvinvointilautakunnan rooli tulevaisuudessa
> suunnitellaan yhteinen kokous jossa asiaa voidaan suunnitella
(hyvinvointilautakunta, vanhusneuvosto & vammaisneuvosto)
> mitä hyvinvointipalveluita ikääntyneet tarvitsevat/toivovat

-

Tulossa Ikääntyneiden liikuntaraati ma 29.4. klo 18.00 (Maarit)

5. Seuraava kokous ke 8.5.2019 klo 14.00 Virkussa

Pöytäkirjan vakuudeksi:

______________________

______________________

Tuomas Koivuniemi

Heino Karhu
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