Muistio

16.9.2015
Muistio Kauhajoen vammaisneuvoston kokouksesta 16.09.2015 klo 10.00- 11.45
Paikka: Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Veikko Koivula avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
2. Todetaan läsnäolijat
Veikko Koivula
Arsi Yli-Yrjänäinen
Esa Alapiha
Seppo Kalliomaa
Heino Karhu
Maria Laine
Jaana Lehtimäki
Erja Heikinniemi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen poistui kokouksesta klo 11.05
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

3. Edellisen kokouksen muistio
Vammaisneuvosto on toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa 2.7.2013
päättänyt, että kokouksista pidetään muistiota, joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. On keskusteltu myös muistioiden laittamisesta internettiin. Kauhajoen vanhusneuvoston muistiot ovat jo internetissä nähtävillä
kohdassa Perhe-, sosiaali- ja terveyspalvelut/vanhusneuvosto. Täten myös
vammaisneuvoston muistiot on aiheellista laittaa nettiin samaan kohtaan.
Koska neuvoston kokouksia on harvakseltaan, ei liene tarkoituksenmukaista odottaa seuraavaa kokousta ennen kuin muistio on netissä luettavana.
Vastaava käytäntö hyväksyttiin vanhusneuvostossa siten, että jäsenillä on
mahdollisuus palautteeseen luettuaan muistion internetistä.
Ehdotus: Vammaisneuvosto hyväksyy viime kokouksen 29.9.2014 pidetyn
kokouksen muistion ja päättää, että muistiot voidaan laittaa internettiin puheenjohtajan ja sihteerin varmennuksin.
Päätös: Hyväksyttiin

4. Lausunnon antaminen Aronkylän koulun uudisrakennuksen esteettömyydestä
Vammaisneuvostolta pyydetään lausuntoa Aronkylän koulun esteettömyydestä. Kokouksessa on asiantuntijana rakennustarkastaja Esa Alapiha.
Päätös: Vammaisneuvoston antama lausunto muistion lisätietona.
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5. Kehitysvammahuollon nykytilanteen esittely
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vammaispalveluista on kutsuttu asiantuntijana kuultavaksi sosiaalijohtaja Esko Kiviniitty kertomaan
kehitysvammahuollon tilanteesta ja järjestelyistä.
Sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty oli asiantuntijana kuultavana.
Päätös: Merkittiin tiedoksi kehitysvammahuollon yksiköt ja paikkatilanteet

6. Vammaisneuvoston kokouspalkkiot
Kuntalain (410/2015) 28 §:ssä säädetään vammaisneuvostosta seuraavaa:
”Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä
sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla
on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.”
Kauhajoen kaupunginhallituksen 4.3.2013 vahvistaman vammaisneuvoston
toimintaohjeen mukaan kokouksista maksetaan neuvoston jäsenille matkakorvaukset. Useissa kunnissa vammaisneuvoston jäsenille maksetaan
myös kokouspalkkiot kuten esimerkiksi Teuvan kunnassa. Neuvosto kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.
Esitys: Vammaisneuvosto esittää Kauhajoen kaupunginhallitukselle, että
Kauhajoen vammaisneuvoston toimintaohjetta muutetaan §:n 4 osalta kuuluvaksi seuraavasti:
Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvoston sihteerin. Kokouksista maksetaan matkakorvaukset ja kokouspalkkiot jäsenille.
Päätös: Hyväksyttiin.
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7. Tiedotusasiat
Ehdotus: Vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kirjeet ja koulutukset:
Kauhajoen kaupunginhallituksen ote 2.12.2014 § 80 Kauhajoen vammaisneuvoston esitys kaupungintalon sisäänkäynnin esteettömyyden parantamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtakunnallinen vammaisneuvosto
5.12.2014: Valtakunnallisen vammaisneuvoston esitykset hallitusohjelmaan
vuosille 2015-2018,
Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2.2.2015: Tuoksuttomuuden edistäminen osana esteettömyyttä
Hilja-seminaari; Kuuloliitto ry/Länsi-Suomen kuulopiiri kutsuu alueen eläkeläisjärjestöjen, kuuloyhdistysten ja vanhus- ja vammaisjärjestöjen edustajat
yhteiseen seminaariin Seinäjoelle 5.10.2015.
Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO –seurannan innofoorumi: Ei
mitään rajaa! – kulttuurin ja liikunnan esteettömyys ja saavutettavuus,
29.10.2015 Helsingissä
Valtakunnallisen vammaisneuvoston tiedote 1/2015 ja 2/2015
Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 3.-4.12.2015 Helsingissä
Kehitysvammaisten viikko 1.-7.12.2015 teemana Kaikille ihmisoikeus täysimittaisesti ja yhdenvertaisesti
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Muut asiat
Vammaisneuvosto tutustuu kehitysvammaisten uuteen asumispalveluyksikköön, Jokimutkaan.
Vammaisneuvosto tutustui Jokimutkaan.
Muistion vakuudeksi
Veikko Koivula
Puheenjohtaja

Erja Heikinniemi
Sihteeri
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