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Vammaisneuvosto
Aika:
Paikka:

11.2.2019 klo 13.30 – 15.20
Kaupungintalo Monkola, Riihi kokoushuone
Kahvi- ja voileipätarjoilu

Läsnä

Kirsi Ihalainen
Liisa Mononen
Minna Mäenpää
Eeva Ristseppä
Ana Gutierrez Sorainen klo 13.30-14.40
Annmarie Kuurto
Sanna Laaksonen klo 13.30-14.25
Katri Piiparinen
Hannele Maittila klo 13.30-14.45
Heli Ranta-Salonen, esittelijä
Jaana Perheentupa, sihteeri
Terttu Kautinen
Raija-Liisa Tuononen
Suvi Viluksela
Raija Sassi

Poissa

1.Puheenjohtaja Eeva Ristseppä avasi kokouksen. Edelliseen muistioon ei ollut
huomauttamista (lähetetty sp.19.11.2018).
2. Vammaisneuvoston 2019 ta:n käyttösuunnitelma
TA 2019 budjetoitu 4040€, jota vammaisneuvostolla oikeus käyttää vuoden 2019 aikana. Matkustus- ja kuljetuspalveluiden tiliin 4400 on mahdollisia UVA:n matkakorvauslisäyksiä varten enemmän käyttövaraa. UVAn kokouksia on eri puolella uuttamaata, kesäkuun alkuun on suunnitelmissa pidettävä iltakokous ApuOmenassa,
Suurlohjankadun kokoustilassa Lohjalla. Kokouskulut olisivat n.155€.
Luottamushenkilöiden palkkiot vammaisneuvostossa menevät omien lähettävien toimielinten budjeteista. UVA:n kokouksiin osallistuvalle puheenjohtajalle toivotaan
palkkion olevan sama kuin vammaisneuvoston puheenjohtajan (44€). Vaikuttajatoimielinten jäsenet saavat 22€/krt kokouspalkkiokorvauksen.
Tulevan tilinpäätöksen valmistuttua halutaan tarkempi kuvaus tp:stä v. 2018 vammaisneuvostolle. Tulevana Kansainvälisenä vammaistenpäivänä 3.12.2019, tarjottavat tulisivat 2019 budjetista, (2018 menivät Jalavan koulun budjetista). Toivotaan
Roution koulun tilojen olevan jatkossa juhlapaikkana, jolloin juhlatilasta ei tulisi vuokrakustannuksia.
Koulutuksiin varattu (600€), UVA:n kokouspalkkioihin (tili 4001) varattu 600€, matkoihin ja muihin koulutuskuluihin (tili 4400) varattu (600€), kaikki kokouspalkkiot menevät pääsääntöisesti tililtä 4001. Esteettömyysasiamiesten matkat menevät tililtä
4400. Jos käynnit kohdistuvat esim. rakennusvalvonnan pyynnöstä rakennettaviin
kohteisiin, pyytävä taho hoitaa matkakulut. Toivotaan pidettäviin kokouksiin 2019 sen
hetkistä toteumaa vammaisneuvoston kuluista, (taloussuunnittelija Kimmo Toikka).
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3. Vammaisneuvoston toiminnan tavoitteet
Vammaisneuvoston tehtävänä on muun muassa edistää vammaisten henkilöiden,
vammaisjärjestöjen, viranomaistahojen ja vammaistyötä tekevien tahojen yhteistoimintaa sekä tuoda esille vammaisten henkilöiden tarpeita, toiveita ja tarpeita. Lisäksi
vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa asenteisiin ja edistää yhdenvertaista kohtelua ikään ja sukupuoleen katsomatta muihin kuntalaisiin nähden.
Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Neuvoston tehtävänä on myös tiedottaa käsittelemistään
asioista kuntalaisia mm. omien kotisivujensa kautta (Lohjan kaupunki), sekä tiedottaa
vammaisneuvoston asioista omille lähettäville potilasjärjestöille. Vammaisneuvoston
omien järjestämiensä juhlien ja tapahtumien sisällöstä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja facebookissa, mediatiedotteet lähetetään alueen lehdistölle, (Kansainvälinen Vammaistenpäivä 3.12.2019, Esteettömyysilta syksy/2019). Vammaisneuvosto
tekee kannanottoja ja ehdotuksia myös yleisiin ja valtakunnallisiin toimintaohjeisiin,(esim. 26.2.2019 kuljetuspalveluita koskeva kannanotto vammaispalveluihin/päiväys 11.2.2019).
Vammaisneuvoston toiminta on suunnitelmallista, huomioiden vammaisneuvoston
tehtävät ja tarkoitus. Toimintakauden päättyessä on tarpeen tehdä päälinjauksia ja
suunnitelmia tulevaisuutta ajatellen.
4. Kuljetuspalvelujen tilanne: Lohja ja yhteistyökunnat ottaneet 31.1.2019 asti voimassa olleiden hankintapäätösten osalta kuljetuspalveluiden option käyttöön 1.2.30.6.2019 väliseksi ajaksi. Sen jälkeinen siirtymäaika hoidetaan suorahankintapäätöksillä.
5. Yhteenveto asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista
Esittelijä Heli Ranta-Salonen esitteli asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Lohjalaisten
tulokset ovat verrattain positiivisia tyytyväisyyskyselyssä.
6. Muut asiat
- Ennakkoäänestyksen vaalijärjestelyt Lohjan kaupungissa
Hallintoasiantuntija Päivi Kesälä on laittanut 18.12.2018 sähköpostitse
(esteeton.lohja@gmail.com) Kynnys ry:n ohjeistuksen vaalikoppien esteettömyydestä tiedoksi ja pyynnön yhteydenotosta. Oikeusasiamiehen kirje on lähetetty
sähköpostitse 7.1.2019 asia tiedoksi puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja esittelijälle.
- UVA:n kuulumiset
Puheenjohtaja Eeva Ristseppä ja varapuheenjohtaja Kirsi Ihalainen ovat asioineet
UVA:an kuljetusasioissa. Seuraava UVA:n kokous on 02/2019. UVAn puheenjohtajalle annettu tiedot Lohjan vammaisneuvoston toiminnasta ja toimintaedellytyksistä,
toimintaohjeista ja –säännöistä ym. toimintatavoista. UVA käsittelee helmikuun kokouksessaan hyviä ja toimivia toimintatapoja, jotka olisivat ”ohjenuorana” kaikille
uudenmaan alueen vammaisneuvostoille.
- Kansainvälinen vammaistenpäivä 3.12.2018, juhla pienimuotoinen, mediajulkisuus oli onnistunut. Tulevan 3.12.2019 juhlan järjestelyt aloitetaan ajoissa syksyllä
2019.
- Lausuntopyynnöt (L50 Paloniemi I, L65 Lempolan kauppapuisto, Y5 Lohjansolmu
ja Lehmijärvi-Pulli osayleiskaava). Kaavoittajat ovat tavattavissa torstaisin Monkolan Liiteri –kokoustilassa koko 2019 kevään palvellen kaava-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Erillinen sähköposti kaavoitustorstaiden vastaanottoajoista lähetetään
kaikille vaikuttamistoimielimille sähköpostitse viikolla 7. Erillisiä kaavailtoja kuntalaisille järjestetään myös Lohjan Pääkirjastossa, os. Karstuntie 3, 08100 Lohja. Loh-

jan kaavoitus ilmoittaa näistä kaavoitusilloista kotisivuillaan sekä Länsi-Uusimaa –
lehdessä. L65 Lempolan kauppapuiston lausunto lähetetään 15.2.2019 kaavoituspalautteisiin. Y5 Lohjansolmun kaavapalautelausunto on annettava 8.3.2019 mennessä.
- Seuraava kokous ke 10.4.2019 klo 14.00.
- Loppuvuoden kokouspäivät päätetään seuraavassa kokouksessa.

Muistion vakuudeksi

15.2.2019

Eeva Ristseppä
puheenjohtaja

Jaana Perheentupa
sihteeri

