Ulvilan kaupungin vammaisneuvosto
Aika: 6.4.2016 klo 14:00 – 16:00
Paikka: Sote-keskuksen 2.krs kokoushuone, Välskärintie 1, 28450 Vanha-Ulvila
Pöytäkirja 2/2016
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Saini Lepistö avasi kokouksen klo 14:00
2§ Todetaan läsnäolijat
Läsnä Saini Lepistö, tulkki Ulla-Maija Lankonen, Eila Tuulinen, Päivikki LaineSantanen, Tuija Kallio, Mervi Talvitie, poissa Tino Grönstrand.
3§ Tehdään Ulvilan Seutuun kirjoitus toiminnasta, Ulvilan Seudun toimittaja tuli
tekemään kirjoituksen lehteen.
Kerrottiin vammaisneuvoston ja vammaisten asioiden tämän hetkisestä tilanteesta
Ulvilassa.
Toimittaja poistui klo 15.00 jatkettiin kokousta tämän jälkeen.
4§ Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Tulkki Ulla-Maija Lankonen luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja
hyväksyttiin.
5§ Vammaisten pysäkki Ulvilan R-Kioskin eteen
Tulkki Lankonen luki kiinteistön isännöitsijälle kohdistetun kirjelmän. Isännöitsijän
vastaus on ollut hyväksyvä. Invapaikat tulevat Ulvilan R-kioskin pääovien eteen ja
nonstop-parturin oven vasemmalle puolelle. Paikat merkitään sekä asvalttiin että
seinään tai pylvääseen.
5§ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestämä Vapo:n seurannan seminaari
9.11.15 (Mervi kertoo)
Mervi kertoi olleensa seminaarissa. Eduskunnan Vammaisasiain
yhteistyöryhmästä (VAMYT) Johanna Kariniemi kertoi vammaisasioiden
tämänhetkisestä tilanteesta. Esteettömyys ja normien purku ovat olleet ryhmän
keskeisenä teemana, samoin vammaisten asuminen, liikkuminen ja selkokielisyys
mediassa. Työ- ja elinkeinoministeriön Patrik Töttermanin mukaan VAMPO ei ole
tehnyt mitään työllistymisen suhteen, mutta syyt kuitenkin muualla (mm. Lama).
Työllisyys junnaa edelleen paikallaan.
6§ Kutsutaanko Ulvilan eri vammaisjärjestöjä tutustumaan Ulvilan
vammaisneuvoston toimintaan.
Seuraavaan kokoukseen 18.5. klo 14:00-16:00 kutsutaan vammaisjärjestöjä.
Kutsu tulee Ulvilan Seutuun kokouksessa tehdyn lehtikirjoituksen kanssa.

7§ Saapuneet kirjeet
‐ Kannanotto valtioneuvostolle: Ulvilan vammaisneuvoston kannanotto on
lähetetty.
‐ Itua ruohonjuuritasolle –projekti YK:n vammaissopimuksen jalkauttamiseksi
maakuntiin
o Tarkoituksena edistää YK:n vammaissopimuksen täytäntöönpanoa,
vammaisten henkilöiden osallisuutta ja eri diagnoosipohjaisten
vammaisryhmien ja –järjestöjen yhteistyötä vaikuttamisessa.
Hankkeen kesto 1.3.2017 – 28.2.2021 (4 vuotta).
‐ Valtakunnallinen vammaisneuvosto tiedottaa:
o VANE antaa omaa asiantuntuja-apuaan ja pientä taloudellista tuea
kunnallisten vammaisneuvostojen yhteisten koulutustilaisuuksien
järjestämiseksi.
o Pohjoismainen seminaari ja VAMPO-päätösseminaari oli 9.-10.3.2016.
Ulvilan vammaisneuvoston Tuija Kallio ei päässyt osallistumaan
tähän.
8§ Muut asiat
‐ Salen seinästä revennyt invalappu on kiinnitetty takaisin paikoilleen.
‐ Kaupunginjohtajalta pyydettiin ja saatiin kahvit ja pulla tähän kokoukseen
Ulvilan Seudun edustajan kanssa
9§ Seuraava kokous
18.5.2016 klo 14:00 – 16:00
10§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00.
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