Ulvilan kaupungin vammaisneuvosto
Aika: 22.2. klo 14:00 – 16:00
Paikka: Sote-keskuksen 2.krs kokoushuone, Välskärintie 1,
28450 Vanha-Ulvila
Pöytäkirja 1/2017
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Saini Lepistö avasi kokouksen klo 14:00
2§ Järjestäytymiskokous v. 2017
Jatketaan toistaiseksi samalla kokoonpanolla. Kesäkuun alussa muodostetaan uusi
hallitus tai yhdistytään vanhusneuvoston kanssa.
3§ Todetaan läsnäolijat
Läsnä Saini Lepistö (pj), tulkki Miia Vähä-Ruka, Eila Tuulinen, Päivikki LaineSantanen, Tuija Kallio, Mervi Talvitie, Tino Grönstrand
4§ Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Tulkki Miia Vähä-Ruka luki edellisen edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja
hyväksyttiin.
5§ Valtakunnallisen vammaisneuvoston toiminnasta / Sari Loijas
Vammaisneuvostoja on noin 150 kunnassa. Neuvostoilta kysytään mm.
kannanottoja ja lausuntoja. Muita tehtäviä ovat tiedotus, koulutus ja palvelut.
Neuvostojen käytänteet vaihtelevat paljon kuntien välillä uinuvasta neuvostosta
hyvinkin aktiiviseen neuvostoon.
6§ Vammaisoikeuksien päivä / Messukeskus – Helsinki
 Koko päivän vammaisoikeustilaisuus, hinta 180 eur (28.2. mennessä) tai 200 €
(28.4.) mennessä, sis, tarjoilut. Vammaisneuvostostamme ei osallistujia
tilaisuuteen.
 Vammaisoikeuksien koulutus: Jukka Kumpuvuori tulisi tänne luennoimaan.
Kustannuksia tulee vain tämän matkakuluista. Paikaksi ehdotetaan
kaupungintalon auditoriota. Tilaisuudessa mahdollinen kahvitarjoilu.. Saini
kysyy ensin Kumpuvuorelta, sitten lähetetään kutsut lähiympäristön
vammaisneuvostojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille.
7§ Muut asiat
 Tiedote kunnallisille vammaisneuvostoille 3/2016: Kunnille on tulossa
1.6.2017 alkaen kuntalakiin perustuva velvollisuus perustaa kunnallinen
vammaisneuvosto. Lisäksi nyt lausunnolla olevassa maakuntalaissa esitetään
maakunnille velvollisuutta asettaa maakunnalliset vammaisneuvostot.
Jokainen kunnallinen vammaisneuvosto valitsisi yhden edustajan
maakunnalliseen vammaisneuvostoon.

 Lopullisesti maakunnallisista neuvostoista päätetään sote-uudistus- ja
maakuntalakipaketin käsittelyn yhteydessä eduskunnassa. Hallitus on
luopunut aikeestaan karsia yli 75-vuotiaiden vammaispalveluita.
 Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta asetettu:
Valtioneuvosto on asettanut uuden vammaisten henkilöiden oikeuksien
neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan ensimmäinen toimikausi on 26.1.2017–
30.4.2019. Neuvottelukunta korvaa aiemman valtakunnallisen
vammaisneuvoston. Lyhenne on VANE, joka oli myös valtakunnallisesta
vammaisneuvostosta käytetty lyhenne. Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja
terveysministeriön yhteydessä. Se koostuu ministeriöiden, vammaisten
henkilöiden ja heidän omaistensa, työmarkkinajärjestöjen, kuntien ja
maakuntien sekä tutkimuksen edustajista.
8§ Seuraava kokous 11.04.2017.

9§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00.

Puheenjohtaja:
Saini Lepistö

Sihteeri:
Mervi Talvitie

