Ulvilan kaupungin vammaisneuvosto
Aika: 28.1.2016 klo 14:00 – 15:30
Paikka: Sote-keskuksen 2.krs kokoushuone,
Osoite: Välskärintie 1, 28450 Vanha-Ulvila

Pöytäkirja 1/2016
1§ Kokouksen avaus:
Puheenjohtaja Saini Lepistö avasi kokouksen klo 14:00.
2§ Todetaan läsnäolijat:
Läsnä Saini Lepistö, Tino Grönstrand, Eila Tuulinen, tulkki Minna Taimi, Tuija Kallio
Poissa Mervi Tavitie, Päivikki Laine-Santanen (hänen varajäsensä Anne Taavelan
oli määrä saapua, mutta jäi tulematta.)
3§ Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja:
Tulkki Minna Taimi luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin.
4§ Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos (THL) järjestämä Vapon: seurannan
seminaari 9.11.2015
Tämä pykälä jätettiin käsittelemättä, koska Mervi Talvitie, joka tapahtumaan
osallistui oli sairaana, eikä näin ollen pystynyt seminaarista kertomaan.
5§ Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 3-4.12.2015 Helsinki
Puheenjohtaja Saini Lepistö kertoi päivien aiheista, jotka olivat seuraavat:
3.12.2015 Vammaispolitiikan ja – tutkimuksen ytimessä. Päivän uheenjohtaja
toimi Jan-Mikael Fredriksson, puheenjohtaja VANE
 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus; aiheesta
luennoi STM:stä sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, ihmisoikeuskeskuksesta
johtaja Sirpa Rautio ja vammaisfoorumi ry:stä Pirkko Mahlamäki
 Perhe- ja peruspalveluministerin Juha Rehulan tervehdys
 Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO, aiheesta luennoi THL:stä
erityisasiantuntija Stina Sjöblom, VANE:sta korkeakouluharjoittelija Iiro
Toikka ja Salon vammaisneuvostosta puheenjohtaja Päivi Vigg
 Ajankohtaista vammaistutkimuksessa; Helsingin yliopistosta
vammaistutkimuksen professori Simo Vehmas
 Mitä väestötutkimukset kertovat toimintarajoitteista? aiheesta luennoi
THL:stä kehittämispäällikkö Päivi Sainio
4.12.2015 Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja osallisuus. Päivän
puheenjohtajana toimi Kynnys ry:n puheenjohtaja Amu Urhonen

 Uusi yhdenvertaisuuslaki: mikä muuttui vammaisten henkilöiden
näkökulmasta? Aiheesta luennoi oikeusministeriöstä lainsäädäntöneuvos
Timo Makkonen, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta
oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen ja Kynnys ry/VIKE lakimies
Liisa Murto
 Uusi kuntalaki ja vaikutukset vammaisneuvostojen toimintaan ja kuntalaisten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin; aiheesta luennoi
valtiovarainministeriöstä ylitarkastaja Suvi Savolainen
 Uusi hallitusohjelma ja vaikutukset vammaisten henkilöiden elämään;
aiheesta luennoi opetus- ja kulttuuriministeriöstä opetusneuvos Anne
Mårtensson
 Vammaislainsäädäntö uudistuu; aiheesta luennoi STM:stä neuvottelevat
virkamiehet Jaana Huhta ja Riitta Burrell sekä Kouvolan
vammaisneuvostosta Keijo Keskiaho.
Molempien päivien luentomateriaali löytyy www.vane.to-sivuilta .
Valtakunnallisten vammaisneuvostopäivien osallistujat tekivät kannanoton
asiakasmaksujen korotuksesta. Jatkotoimenpiteinä VANE-päivien osallistujat
kertoivat tekevänsä kannanotosta lehdistötiedotteen, jota tarjotaan
valtakunnallisille ja paikallisille medioille. Lehdistötiedote lähetetään myös
sähköpostilla vammaisneuvostoille, jossa kehotetaan vammaisneuvostoja
antamaan lausuntonsa kunnallisista asiakasmaksuesityksistä.
6§ Raha-anomus /kaupungin johtajalta saatu vastaus:
Kaupungin johtaja hyväksyi raha-anomuksen, joka koski kahta koulutusta ja
jouluateriaa. Jouluateria järjestettiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen
Leineperin Savipakarissa. (Suunnitteluissa paikoissa ei sitä pystytty
järjestämään.)
7§ Saapuneet kirjeet:
STM:stä; Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa v. 2016.
THL järjestää yhdessä STM:n kanssa Valtakunnallisen vammaisneuvoston
VANEn, Vammaisfoorumin ja Vammaispoliittisen seminaarin kaksi päiväisinä 910.3.2016. VAMPO seuranta julkaistaan maaliskuussa.(www.vane.to). Tuija Kallio
harkitsee päiville osallistumista.
 Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE tiedottaa myös edellä olevista
päivistä ja lisäksi ESKEn kodin esteettömyysratkaisuja koulutuksista, joita
järjestetään Helsingissä, Seinäjoella, Kemissä, Kouvolassa ja Joensuussa.
 Euroopan unionin vammaiskortti Suomeen. Euroopan komissio on
myöntänyt rahoituksen Euroopan unionin Vammaiskortin
toimeenpanemiseksi Suomessa. Vammaiskortin tavoitteena on vammaisten
ihmisten yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja liikkuvuuden lisääminen
Euroopassa. Hanke alkaa helmikuussa 2016 ja päättyy elokuussa 2017, sitä
koordinoi Kehitysvammaisten palvelusäätiö.
 Vanelta tullut tieto järjestöille uuden Valtakunnallisen vammaisneuvoston
kokoonpanosta vuodelle 2016.

8§ Muut asiat:
 Ulvilan Saleen tehty muistutus siitä, että Inva-pysäköintimerkki puuttuu,
on tuottanut tulosta ja merkki löytyy nyt seinästä.
 Ulvilan R-kioskin (toimii myös postina) edestä puuttuu inva-pysäköinti
paikka (läheltä ovea). Asiaa jo aiemmin viety eteenpäin huonoin tuloksin.
Nyt yritetään uudelleen selvittää asiaa R-kioskin yrittäjän tai kiinteistön
omistajan kautta.
9§ Seuraava kokous:
Seuraava kokous päätettiin pitää 6.4.2016 klo 14–16, Sote-keskus 2. krs
kokoushuone, Välskärintie 1, 28450 Vanha-Ulvila.
10§ Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Puheenjohtaja:
Saini Lepistö

Sihteeri:
Tuija Kallio

