Ulvilan kaupungin vammaisneuvosto
Aika: 26.10.2016 klo 14:00 – 16:00
Paikka: Sote‐keskuksen 2.krs kokoushuone, Välskärintie 1, 28450 Vanha‐Ulvila
Pöytäkirja 5/2016
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Saini Lepistö avasi kokouksen klo 14:00
2§ Todetaan läsnäolijat
Läsnä Saini Lepistö, tulkit Hely Perttula ja Salla Haapaporras (opiskelija), Tino Grönstrand,
Eila Tuulinen, Anne Taavela (Päivikki Laine‐Santasen varajäsen), Tuija Kallio, Mervi Talvitie
3§ Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Tulkki luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin.
4§ YK:n vammaissopimus käyttöön
Tilaisuus Tampereella 27.10. Ajankohtaista tietoa sopimuksesta. Matkan kustannukset
hyväksytetty kaup.johtaja Jukka Moilasella. Saini menee.
5§. Satasoten kuntakierros
Ulvilan messutapahtuma oli 21.10., jossa tutustuttiin sosiaali‐ ja terveydenhuolln uudistuksen
kärkihankkeiden teemoihin. Ulvilan vammasneuvoston jäsenistä kukaan ei ollut paikalla.
Porissa vastaavaan tilaisuuteen on menossa Tuija työnsä puolesta.
6§ Selvitys: Könkkölän useita ehdotuksia vammaispalveluun
Selvitystyön tavoitteena oli löytää vaihtoehtoja hallituksen linjaamille säästöille.
Ehdotuksessa on huomioitu palveluiden parempi kohdentaminen, uusien toimintamallien
käyttöönotto ja hallinnollisen työn karsiminen. Liikkumisen tuesta saataisiin noin 30 milj.
euron säästöt sekä maakuntiin henkilökohtaisen avun keskukset ja hallintoa keveämmäksi.
Invalidivähennyksen poistolla tulisi suurimmat säästöt (32 miljoonaa euroa). Ehdotusten
mukaan mahdollisia säästöjä voitaisiin saada yhteensä noin 74 milj. euroa.
Ulvilan kaupungin vammaisneuvosto seuraa, miten tämä etenee. Otetaan kantaa keväällä
2017, kun tulee luonnos uudesta vammaispalvelulaista.
7§ Järjestötoiminnan perusteet
Järjestötoiminnan perusteet –kurssi pidetään Raumalla 22.11. Ollaan kuultu tilaisuudesta.
Vammaisneuvostosta ei kuitenkaan lähtijöitä kurssille.
8§. Valtakunnallisen vammaisneuvoston päivä
Torstaina 1.12. Saini menee jos pääsee, Mervi varalla.
9§. Muut asiat: Sosten tilaisuuden muistiinpanot
‐ Sote‐uudistuksesta kertovia tilaisuuksia järjestetty kaikissa maakunnissa. SOSTE on
kiinnostunut kuulemaan, mitkä ovat järjestöjen odotukset sote‐uudistusta kohtaan.
Tulkki luki tilaisuuden muistiinpanot, keskustelua

‐

Jouluruokailu to 8.12. klo 14. Ehdotetaan ajankohtaa kaup.johtaja Moilaselle.

‐

Vammaisoikeuspäivä 15.5.2017
Ensimmäinen kokopäivän vammaisoikeustilaisuus Helsingin Messukeskuksessa.
Ympäri Suomea järjestetään vammaisoikeuden ajokorttikoulutuksia. Kumpuvuoren
lakilinja tarjoaa maksutonta vammaisoikeusneuvontaa puhelimessa.

10§. Seuraava kokous
Ruokailun yhteydessä to 8.12. keskustellaan tärkeimmät asiat.
10§. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Saini Lepistö päätti kokouksen klo 15:30.
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