LUUMÄEN KUNTA

KOKOUSMUISTIO (3)

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA
AIKA: Torstai 29.3 2018 KLO 9 - 11
PAIKKA: Palvelukeskus Mäntykoti

JÄSENET:
Inkeri Papp, Luumäen kansalliset seniorit, puheenjohtaja, poissa
Marja Puranen varalla, poissa
Elsi Hyypiä, Eläkeliiton Luumäen yhdistys, varapuheenjohtaja, paikalla
Tapani Sulander, varalla
Riitta Vanhoja, Luumäen seurakunta, paikalla
Kari Tahvanainen, Luumäen sotaveteraanit, poissa
Antero Osma, varalla, poissa
Päivi Kärmeniemi, Luumäen kunta, kunnanhallituksen edustaja, paikalla
Maj-Britt Puranen, Luumäen Sydänyhdistys, paikalla
Tarmo Soljasalo, varalla
Vuokko Pesu, Luumäen Reuma ja Tules kerho, poissa
Kristiina Olander-Salmi, varalla, paikalla
Kristiina Pihlajamäki, Luumäen kunta, sihteeri, paikalla

ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Esitys:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Esitys:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
3. Vastaavan sosiaalityöntekijä Katriina Kuntun kutsuminen asiantuntijajäseneksi
Esitys:
Kutsutaan vastaava sosiaalityöntekijä Katriina Kunttu neuvoston asiantuntija
jäseneksi.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
4. Katriina Kuntun puheenvuoro
Katriina kertoo Eksoten vammaispalveluista Luumäellä sekä vammaispalvelulain
tulevista muutoksista.
Esitys:
Kuullaan Katriina Kuntun esitys.

Päätös:
Päätösehdotus Hyväksyttiin.
Luumäellä vammaispalveluiden piirissä on ollut kaiken kaikkiaan vuonna 2015 88
hlö, vuonna 2016 91 hlö ja vuonna 2017 86 henkilöä. Suurin osa asiakkaista on
kuljetusasiakkaita. Asumispalveluissa ja työ- ja päivätoiminnoissa on ollut 16
henkilöä. Luumäen käyttökustannukset vuodelta 2017 vammaispalveluista oli noin
1.6 miljoonaa euroa.
Vammaispalveluissa on subjektiivisena oikeutena: henkilökohtainen apu, asunnon
muutostyöt, kuljetuspalvelu, asumiseen liittyvät palvelut sekä päivätoiminta. Osa
palveluista myönnetään sosiaalihuoltolain puitteissa. Jatkossa palveluiden annossa
korostetaan diagnoosia enemmän toimintakykyä.
Iso-Aputoimistoon voi aina ilmoittaa, jos huomaan esim. naapurin tarvitsevan
apua tai muuten kysyä neuvoa.
Uutena Vamo-hanke, jossa parannetaan vammaisen asiakaan asemaa
sosiaalityössä sekä ehkäistä vammaisten henkilöiden syrjäytymistä sosiaalityön
asiakkaina. Ytimenä on vahvistaa vammaisten henkilöiden osallisuutta.
Neuvosto linjaa omaksi suunnitelmakseen että se pyrkii vahvistamaan vammaisen
henkilön osallisuutta ja äänen kuuluvuutta. Pyritään kutsumaan Katriina Kuntun
lisäksi joku vammaispalveluiden käyttäjä neuvostoon. Otetaan kantaa
kaavoitukseen ja muuhun ympäristösuunnitteluun, jotta se on mahdollisimman
esteetön. Hyödynnetään kokemusasiantuntijoita.
5. Vanhus- ja vammaisneuvostosta tiedottaminen
Luumäen kunnan markkinointiassistentti Tuuli Sjöström tulee kertomaan työstään.
Samalla voimme pohtia, miten toivomme, että Vanhus- ja vammaisneuvostosta
tiedotetaan. Tuuli tekee myös neuvostosta jutun, jota tarjotaan Luumäen lehteen.
Esitys:
Keskustellaan Tuuli Sjöströmin kanssa, miten ja mitä haluamme viestiä
neuvostosta. Tämä asia siirrettiin viimekokouksesta tähän kokoukseen
ajanpuutteen vuoksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuuli Sjöström kirjoittaa neuvoston toiminnasta jutun, jonka saamme sen
valmistuttua luettavaksi. Tarkoituksena on tehdä neuvoston toimintaa
tunnetummaksi ja tarjota juttua eri lehtiin sekä laittaa se kunnan nettisivuille ja
facebookkiin.
6. Muut asiat
Ei muita asioita.
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