LIEKSAN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
PÖYTÄKIRJA
Aika:

22.02.2018 klo 13:05 – 14:40

Paikka:

Partalanmäen hoivakoti, Kerhola, 1.krs., Jokikatu 2, 81700 Lieksa

Läsnä:

Turunen Virpi
Ahvenainen Helvi
Muikku Kirsi
Moilanen Helny
Pulkkinen Aila
Vartiainen Vuokko
Kaverinen Maija
Räsänen Kristiina
Alanen Juha-Matti
Kärki Teija

1

Puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen, sihteeri
Siun Soten vammaispalvelujen palvelupäällikkö
Joensuun kaupungin logistiikkapäällikkö
MYK tiimivastaava

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi puheenjohtaja Virpi Turunen klo 13.05.

2

Kokouksen sihteeriksi valittiin Maija Kaverinen.

3

Kokouksen läsnäolijoiden sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Pulkkinen ja Vuokko Vartiainen.

5 Lieksan kaupungin vammaisneuvoston kannanotto Siun Soten vammaispalvelulain
mukaisen kuljetuspalvelun järjestämisestä/ MYK- kyydit ja Siun Soten vastine kannanottoon
Asiasta käytiin laaja-alainen keskustelu vammaisneuvoston 4.12.2017 laatiman kannanoton
pohjalta. Vammaisneuvosto on tyytymätön vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun
järjestämisestä/MYK-kyydit Lieksan alueella.
Kuultiin vammaisneuvoston jäsenille tulleita viestejä ja henkilökohtaisia kokemuksia
kuljetuspalvelun toimimattomuudesta sekä asiantuntijoita:
Logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alasta mm. kilpailutusasiasta, josta hän totesi
kilpailutuksessa olleen aivan liian vähän autoja tarjolla. Kuljetuspalveluiden korjaamiseksi
palautteet tulisi antaa heti osoitteeseen myk@joensuu.fi.
Matkojen yhdistyskeskus tiimivastaava Teija Kärki selosti matkojen tilauskäytäntöä,
palautteet tulisi antaa heti epäkohtien selvittämiseksi, soittamalla p.050 3572807.

Vammaispalvelun palvelupäällikkö Kristiina Räsänen kertoi mm. vammaispalvelulain
soveltamiskäytäntöjä ja tulevaa valinnanvapausasiaa ja palveluseteli asioita.
Vammaisneuvosto toivoo käytyjen keskusteluiden pohjalta pikaista parannusta kyytien
toimivuuteen.
Vammaisneuvosto aikoo seurata aktiivisesti MYK-kyytien toimivuutta ja toivoo hyvää
yhteistyötä vammaispalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä tulevaisuudessa.
Merkittiin tiedoksi.
6 Lieksan kaupungin vammaisneuvoston toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2018
Keskusteltiin ja kirjattiin muistiin ajankohtaisia asioita vuoden 2018 toimintasuunnitelman
laatimista varten;
-

MYK -kyytien toimivuus
urheiluhallin ja uimahallin invaparkit
esteettömyyden teemavuosi
näkövammaisten/ kuurojen lieksalaisten tavoittaminen
tulkkipalvelut
Siun Soten uudet palvelusetelit, mm. henkilökohtainen apu
vammaispalvelulain muutos
henkilökohtainen budjetti
YK:n vammaissopimus, puheenjohtajan osallistuminen koulutukseen

Päätettiin jatkaa aloitettua toimintasuunnitelman tekemistä seuraavassa kokouksessa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 14:40.

Virpi Turunen
puheenjohtaja
Maija Kaverinen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Kirsi Muikku
Aila Pulkkinen

