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Kokoustiedot
Aika

16.6.2016

torstai klo 16.00 – 17.30

Paikka

Anttolanhovin kotaravintola, Hovintie 224, Anttola

Saapuvilla olleet jäsenet
Kauko Väisänen, puheenjohtaja
Satu Hasanen, jäsen
Jarmo Mynttinen, jäsen
Marja Väänänen, jäsen
Muut saapuvilla olleet
Virpi Siiskonen, varajäsen
Antti Lampinen, varajäsen
Sirkka Härkönen, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja
Anne Pöyry, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan edustaja
Marita Hokkanen, teknisen lautakunnan varaedustaja
Tuija Kärkkäinen, sihteeri
Juha Kaipiainen, Soisalon liikenteen Mikkelin paikallispäällikkö
Poissa

Eero Erola, varapuheenjohtaja
Rauno Veijanen, jäsen
Pauliina Sarparanta-Aspegren, jäsen
Leena Paasonen, teknisen lautakunnan edustaja

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Kauko Väisänen

Tuija Kärkkäinen

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Mikkelissä 17.6.2016

Satu Hasanen

Jarmo Mynttinen
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38 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vammaisneuvoston toimintasäännön 7 §:n mukaan neuvosto on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
neljä jäsentä on läsnä. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin

39 §
Pöytäkirjantarkistajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Satu Hasanen ja Jarmo Mynttinen.

40 §
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään työjärjestys.
Päätös:

Hyväksyttiin.

41 §
Mikkelin esteetön paikallisliikenne
Soisalon Liikenne Oy:n Mikkelin paikallispäällikkö Juha Kaipiainen on
kutsuttu kokoukseen kertomaan Soisalon Liikenne Oy:n Mikkelin
paikallisliikenteen esteettömyydestä.
Soisalon Liikenne Oy on varkautelainen perheyritys, joka on toiminut mm.
Varkauden seudulla ja Juvalla. Mikkelissä Soisalon Liikenne aloitti
paikallisliikenteen 1.6.2016 alkaen. Paikallisliikenne toteutetaan
matalalattiabusseilla ja busseissa on rampit pyörätuoleja varten, mutta
pyörätuoleja ei saada sidottua kiinni. Kuljettajat auttavat tarvittaessa
bussiin.
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Soisalon liikenteen paikallisbusseissa on käytössä Waltti-matkakortti, johon
voi ladata erilaisia kausi- ja arvolippuja. Kausiliput ovat voimassa tietyn
ajan, mutta arvokortille voi ladata tietyn summan rahaa, josta vähennetään
matkan hinnan mukainen määrä arvoa. Arvolipulla voi maksaa myös toisen
matkustajan matkoja. Waltti-matkakortilla on käytössä lastenlippu ja
aikuisten lippu, mutta esim. eläkeläis- ja opiskelija-alennuksia ei Walttikortilla saa.
Waltti-matkakorttti hankitaan ensimmäisen kerran Mikkelin kaupungin
virastotalon asiointipisteestä. Lataamisen voi suorittaa joko
asiointipisteessä kolmen euron hintaan, paikallisbussissa neljän euron
hintaan tai netistä, jolloin lataaminen on maksutonta. Vammaisen henkilön
kanssa matkustavalle avustajalle matka on Soisalon Liikenteen
paikallisbusseissa maksuton.
Soisalon Liikenteen puolelta ehdotettiin vammaisneuvoston kanssa
yhteistyössä toteutettavaa koulutusta paikallisliikenteen kuljettajille, jotta
kuljettajat osaisivat auttaa vammaisia henkilöitä oikealla tavalla ja ottaa
oikeat asiat huomioon.
Lisäksi keskusteltiin bussiliikenteen tarpeellisuudesta asuntomessualueelle
ja Kyyhkylän suuntaan. Teknisen lautakunnan edustaja Marita Hokkanen
kertoi asian olevan vireillä.
Päätös:

Merkittiin Soisalon Liikenne Oy:n Mikkelin paikallispäällikkö Juha
Kaipiaisen puheenvuoro tiedoksi.
Päätettiin myös, että Soisalon Liikenne Oy ja Mikkelin vammaisneuvosto
lähtevät yhdessä suunnittelemaan ja kehittämään koulutuspäiviä
paikallisliikenteen kuljettajille vammaisten henkilöiden auttamisesta ja
huomioon ottamisesta.

42 §
Edustajan valitseminen alueelliseen vammaisneuvostoon
Mikkelin kaupunki kutsui alueen vammais- ja vanhusneuvostot yhteiseen
palaveriin sen kartoittamiseksi, toimivatko jatkossa kunnalliset vammais- ja
vanhusneuvostot. Sosiaali- ja terveyspalvelujen alueelle on perusteilla sekä
alueellinen vammais-, että vanhusneuvosto. Alueelliseen
vammaisneuvostoon on pyydetty nimeämään edustaja.
Päätös:

Päätettiin, että edustajaksi alueelliseen vammaisneuvostoon nimetään
vammaisneuvoston puheenjohtaja Kauko Väisänen.
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43 §
Henkilökohtaisen avustajan palkanmaksussa esiintyvät ongelmatilanteet
Henkilökohtaisen avustajan palkanlaskennassa on edelleen esiintynyt mm.
seuraavanlaisia ongelmia:
· Eteran maksuja on mennyt perintään ja avustajille
· Loma-ajan palkkoja on maksettu väärään aikaan,
· Puheluihin ja soittopyyntöihin ei vastata, ja esitettyjä kysymyksiä ei
ymmärretä oikein,
· Aikaisemmin maksut ovat menneet työnantajan tilin kautta, jotta
työnantajat pystyivät tarkistamaan mitä maksuja on maksettu ja
milloin. Nykyään rahat menevät kaupungin kautta eikä työnantajalle
tule maksuista mitään dokumenttia, josta tapahtumat pystyisi
tarkistamaan,
Päätös:

Päätettiin, että vammaisneuvosto laatii kyselylomakkeen henkilökohtaisten
avustajien työnantajille sen kartoittamiseksi, kuinka paljon yllä mainittuja
epäkohtia on tullut esille. Tämän jälkeen kyselylomakkeet käydään
työryhmässä, jonka muodostavat Satu Hasanen, Virpi Siiskonen ja Kauko
Väisänen, läpi ja näiden palautteiden pohjalta kutsutaan Kunnan Taitoan
edustus vastaamaan siihen, millä konkreettisilla toimenpiteillä kyseiset
epäkohdat korjataan.
Merkittiin tiedoksi, että vammaisneuvostolle tulee lausunnolle suunnitteilla
oleva henkilökohtaisen avun keskus, jota suunnitellaan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymälle.

44 §
Etelä-Savon vammaisneuvostojen tapaaminen
Otavan seurakuntatalo on varattu Etelä-Savon vammaisneuvostojen
yhteistä tapaamista varten 6.9.2016 klo 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.
Keskustellaan päivän ohjelmasta.
Päätös:

Päätettiin tarkistaa päivämäärää vielä kerran päällekkäisyyksien vuoksi.
Puheenjohtaja kutsuu kokoukseen Invalidiliiton lakimies Henrik
Gustafssonin kertomaan vammaispalvelulaista ja sen uudistuksista.
Kokouksen alkuun kutsutaan vammais- ja vanhuspalvelujen johtaja
kertomaan ajankohtaisista sosiaali- ja terveyspalvelujen asioista.
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45 §
Jukka Kumpuvuoren koulutustilaisuus Varkaudessa
Jukka Kumpuvuori järjestää Vammaisoikeuden ajokortti -koulutuksen
Varkaudessa 28.9.2016.
Päätös:

Vammaisneuvosto päätti osallistua kouluttajan matka- ja
majoituskustannuksiin yhdessä Varkauden kanssa ja osallistuu kyseiseen
koulutukseen Varkaudessa.

46 §
Muut esille tulevat asiat
Satu Hasanen osallistui Vammaistutkimuksen päivään Helsingissä
9.6.2016 ja kertoi palautteenaan koulutuksen olleen hyvän ja
mielenkiintoisen.
Teknisen lautakunnan edustaja Marita Hokkanen toi esille, että
museohankesuunnitelmaa yritetään saada eteenpäin, koska taidemuseon
tiloissa kulkeminen nykyisellään on hankalaa.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

47 §
Seuraava kokous

Päätös

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 16.8.2016 klo 17.00
Lahdenpohjassa, mikäli tila on käytettävissä.

48 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

