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Vammaisneuvosto
Aika:
Paikka:

3.9.2018 klo 12.00 -14.00
Kaupungintalo Monkola, Riihi kokoushuone
Kahvi- ja voileipätarjoilu

Läsnä:

Kirsi Ihalainen
Liisa Mononen
Minna Mäenpää
Eeva Ristseppä
Raija-Liisa Tuononen
Raija Sassi
Ana Gutierrez Sorainen
Annmarie Kuurto
Sanna Laaksonen
Katri Piiparinen
Hannele Maittila
Heli Ranta-Salonen, esittelijä
Jaana Perheentupa, sihteeri
Terttu Kautinen
Suvi Viluksela

Poissa:

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Eeva Ristseppä avasi kokouksen.

2. Edellisen muistion hyväksyntä
Edellisen kokouksen muistioon ei huomautettavaa.

3. Kokemukset kuljetuspalveluiden toimivuudesta 1.7.2018 jälkeen. Asiakas kyselylomakepohjaa luonnosteltiin 29.8.2018 seudullisessa viranomaiskokouksessa.
Kuljetuspalveluiden toimivuutta käsittelevässä kokouksessa oli mukana 7 eri kuntaa
ja Lähitaksi Oy:n Kai Rautelin. Kuntien sopimusautoilijoita nyt noin 140 yhtiötä.
Kuntien kokemuksia:
Asiakkailta on tullut paljon yhteydenottoja liittyen taksien heikkoon saatavuuteen/odotusviiveisiin kaikissa kunnissa. Kai Rautelinin mukaan alussa heillä oli puheluiden ohjauksessa ongelmia, mutta nyt asian pitäisi olla korjattu. Taksitilaukset tulevat noin 25 minuuttia ennen toteutumista autoille kuitattavaksi, vaikka tilaus olisi tehty
ennakkoon, pois lukien invataksit, joille tilaus menee heti tilattaessa.
Kaluston saatavuudessa, varsinkin inva-autojen osalta on ollut ajoittain ongelmia jokaisessa kunnassa. Lähitaksi voi tarjota sovittuja VPL ja SHL kuljetuksia ensin sopimusautoilijoille, mutta jos kyseistä ajoa ei ole kuitattu 3 minuutin sisään, siirtyy kuljetus kaikille Lähitaksin autoille kuitattavaksi. Uuteen käytäntöön siirrytään 7.9.2018 alkaen. Autoilijat eivät saa periä ennakkotilausmaksuja kaupunkikorttikuljetuksista.
KELA -kuljetuksiin osallisena olevat taksit eivät voi ottaa yhdistelmäkuljetuksiin muita
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asiakkaita klo 7.00 -17.00 välisenä aikana. Taksikuljettajat ovat itse sopineet tämän
sopimuksen.

Asiakastyytyväisyyskysely
Asiakastyytyväisyyskysely on tarkoitus järjestää syys- lokakuun aikana webropol kyselynä, mutta myös paperivastaaminen pitää mahdollistaa. Kyselylomake ja palautuskuori lähetetään kortin omaaville vammaispalveluista.
Koska muutostilanteessa kuljetuspalvelujen toimivuudessa on ilmennyt kohtuullisen
runsaasti ongelmia ja epäkohtia, toivotaan käyttäjien myös ilmoittavan havaitsemistaan ja kokemistaan epäkohdista välittömästi sekä kaupungille että Lähitaksi Oy:lle.

Invalidiliitolle ja Trafille voi antaa palautetta taksien toimivuudesta. Palautteet
voi antaa valtakunnalliseen kanavaan: http://www.iro.fi/Taksiliikenne.
Sopimuksen jatkaminen
1.3.2019 alkaen uusi sopimusoptio jatkuu Lähitaksin, kuin myös autoilijoiden kanssa,
kesäkuun 2019 loppuun saakka.
Kaikki tämän sopimuksen kunnat ovat mukana myös Espoon vetämässä kilpailutussuunnittelussa. Kukin kunta päättää omalta osaltaan varsinaiseen kilpailutukseen
osallistumisesta.

4. Vammaisneuvoston budjetti ja matkakorvausten perusteet
Vammaisneuvoston kuluihin on budjetoitu (v.2018) 3000 €, 1557€ on alkuvuoden toteuma, loppuvuodelle jäljelle 1443€ (esittelijä Heli Ranta-Salonen). Vammaisneuvoston jäsenet tekevät budjetointiehdotelman Hyvinvointi –toimialalle vuoden 2019 budjettisuunnitelmaan lisäten budjetoitavaksi mm. UVA:n kokousmatkojen kuluja, mahdollisten muiden maakunnallisten tai valtakunnallisten kokouskuluja, koulutuskuluja
ja alueellisten juhlien järjestelykuluja. Vammaisneuvoston budjetointisuunnitelman
tarkastavat työikäisten palvelualueen palvelualuejohtaja Tuula Suominen ja sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Salonen, ehdotelmat lähtevät budjetointiarvioon
14.9.2018. Vammaisneuvosto hyväksyy vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan käyttösuunnitelman määrärahojen tarkemmasta kohdennuksesta sekä sopii
käytön seurannasta.
5. Muut asiat
-Vammaistenpäivä 2018; juhlaa valmistelevan työryhmän terveiset
Kansainvälistä vammaistenpäivää on järjestetty Lohjalla yhteistyössä Lohjan Seurakunnan ja Jalavan koulun kanssa. Liisa Mononen oli varannut 7.12.2018 klo 9-11,
Lohjan seurakuntasalin vammaistenpäivän juhlien tapahtumapaikaksi. Juhlaa valmisteleva työryhmä (Liisa Mononen, Suvi Viluksela, Kirsi Ihalainen ja Annmarie Kuurto)
kokoontuu syksyllä valitsemaan mm. Lohjan esteettömyyspalkinnon saajan. Annmarie Kuurto tekee saajalle diplomin. KH:n jäsen Hannele Maittila hankkii sponsorit juhlan kahvituskuluja varten. Ilmoittautumiset juhlaan webropol –linkin kautta, lohja.fi –
tunnukset omaava Annmarie Kuurto hallinnoi ilmoittautumislinkkiä.
Kokouksen jälkeen Jalavan koulun rehtori Ulla Lahtisen ilmoituksen perusteella juhlaaika ja -paikka vaihdettiin 3.12.2018 pidettäväksi Jalavan koululla klo 9.00 –
11.00. Jalavan koulun oppilaat järjestävät juhlaohjelman, koulun toimesta juhlasalin
laitto ja tuolit järjestetään koululle, myös pulla- ja kahvitarjoilu järjestetään webropollinkin kautta ilmoittautuneille. Jalavan koulun koulutyön sujuvuuden ja logistiikan
kannalta tämä juhlajärjestely on heille parempi.

-OLKA –toiminta käynnistyi viikolla 35 Lohjan sairaalassa. OLKA® on koordinoitua
järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA –toimintaan ilmoittaudutaan http://www.hus.fi/OLKA, lisätietoja
saa myös potilasyhdistysten kautta.
”Toiminta tarjoaa tietoa potilasyhdistyksistä. Yhdistykset ja sairaalan yksiköt voivat pitää OLKA-pisteillä teemapäiviä. OLKA on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat
HUS ja EJY ry. Toiminta toteutetaan aina sairaalan ja järjestöjen yhteistyönä. Sitä
rahoittavat sairaalat sekä STEA/Veikkauksen varoilla.
Kaikki OLKAn vapaaehtoiset on valmennettu tehtäväänsä ja he ovat sitoutuneet vaitioloon. Vapaaehtoiset toimivat potilaan seurana ja tukena eivätkä puutu potilaan hoitoon. Vapaaehtoiset eivät korvaa henkilökunnan työtä, vaan tuovat iloa, tukea ja
toivoa sairaalan arkeen. Vertaistuki auttaa potilasta sopeutumaan sairauteensa ja
vahvistaa omahoitoa. Vapaaehtoisena voi toimia myös ilman omaa kokemusta sairastumisesta tai vammautumisesta mm. aula-avustajana ja juttu- tai leikkikaverina.”
-Vammaiskortti tutuksi, (lähetetty sähköpostitse esittely vammaisneuvoston jäsenille
31.8.2018). Maksullinen kortti, jossa on lista julkisista toimijoista joilla on varaus erityisryhmien palveluun. Sivut ovat selkeät, ja sivuilta löytyy lisätietoja kortin hakemisesta, palvelukartta palvelun tuottajista ja heidän toiminnoistaan.
-Vammaisneuvosto päätti ettei kahvi- ja voileipätarjoilua tilata seuraavaan kokoukseen.

-Seuraava kokous on 12.11.2018 klo 12.00 – 14.00 kaupungintalon kokoushuone
Riihessä.

Muistion vakuudeksi

4.9.2018

Eeva Ristseppä
puheenjohtaja

Jaana Perheentupa
sihteeri

