Ulvilan kaupungin vammaisneuvosto
Aika: 25.4.2018 klo 14:00 – 16:00
Paikka: Sote-keskuksen 2.krs kokoushuone, Välskärintie 1, 28450 Vanha-Ulvila
Paikalla:
Laine-Santanen Päivikki
Lepistö Saini (pj)
Laura Korpi (tulkki)
Haapala Sirpa
Heinäluoto Jarmo
Heinäluoto Tuula (avustaja)
Talvitie Mervi
Tuulinen Eila
Poissa:
Hämäläinen Salla-Tuulia
Pöytäkirja 2/2018
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Saini Lepistö avasi kokouksen klo 14:00
2§ Todetaan läsnäolijat
Läsnäolijat listattu pöytäkirjan ylälaitaan
3§ Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Tulkki Laura luki pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin.
4§. Vammaisneuvostojen koulutustilaisuus, Kankaanpään kuntoutuskeskus
Elo-syyskuun vaihteessa 30.8. klo 17:30 – 20:30 tilaisuus, johon kutsutaan kaikki
Satakunnan vammaisneuvostot. Puhujat Merja Heikkonen: Maakunnallisen
vammaisneuvoston perustaminen ja tehtävät, Mikko Joronen: Vammaisten syrjintä ja
niihin oikeussuojakäytännöt. Ei vielä ilmoittauduta, katsotaan asian etenemistä.
5§. Kutsu Satakunnan kuntien vammaisneuvostojen puheenjohtajille 18.4.18, varapj
Päivikki Laine-Santanen menee tilaisuuteen
Aihe: Maakuntien on asetettava maakunnalliset vammaisneuvostot, vammaisten
henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Tämän jäsenet
tulee valita kunnallisten vammaisneuvostojen jäsenistä ja maakunnan on huolehdittava
asettamansa neuvoston toimintaedellytyksistä. Seuraavat kokoukset ovat 24.5. ja
12.6.Toimintasäännön on suunniteltu olevan valmis kesäkuun kokouksessa 12.6.2018.
Päivikki jatkaa kokouksissa. (Liite 1)
6§ EU:n vammaiskortti tulee käyttöön Suomessa
Tulee toukokuussa käyttöön. Aihe on käsitelty tarkemmin jo aiemmassa kokouksessa.
7§ Kutsu tutustumaan Vammaisoikeuksien Mallimaahan 2030
Ke 12.9.2018 klo 13:30-18:30 Kiasmassa, Helsingissä. Päivän teema: ”Suomessa on
paras vammaispalvelulainsäädäntö. Suomessa on paras vammaisten syrjinnän kieltävä
lainsäädäntö. Lainsäädäntömme on kunnossa siis? Mitä muuta tarvitaan tiellä kohti
vammaisoikeuksien mallimaata?
Toukokuun loppuun mennessä hinta 140 eur, sen jälkeen 180 eur.

Harkitaan asiaa, lähteekö joku vammaisneuvostosta tilaisuuteen. Päätetään toukokuun
loppuun mennessä.
8§. Tutustutaan Vanha-Ulvilan koulun remonttiin, onko otettu huomioon
esteettömyysasiat huomioon. Sovitaan aika?
Juha Hjulgren ilmoittaa, kun paikka valmis ja vapaa työmaan kulkemisesteistä.
9§. Muut asiat:
9.1§. Kokoukseen tulee klo 15:00 johtaja Huvinen Carita kertomaan Ikis-palveluista eli
vammaisten lasten palvelukodista mikä toimii Porissa.
 Samassa talossa on 2 yksikköä, ryhmäkoti Metkula (alle 18v), 4-paikkainen, vastaa
omaishoidon vapaista. Lapset tulee yleensä pe 13-17 välillä ja sunnuntaina
lähtevät. Toisessa yksikössä on 7 henkilöä, perhekoti Aatos. Myös
omaishoitajavapaita varten, sijaispaikka. Muistisairaita, tai turvattomuuden
tunnetta, kotona ei pärjää, muttei vielä laitokseen.
 Molemmissa yksiköissä on eri henkilökunnat.
 Yhteistä laulelua ja esim grillausta lasten ja vanhusten puolen kanssa.
 Asiakkaat tulevat omasta kodistaan, jotta omaiset saa hengähdyksen pääasiassa.
 Kodinomainen, lapset sanovat, että paikka on toinen koti. Ruoat tehdään itse,
lasten kanssa mahdollisuuksien mukaan yhdessä.
 Voi tilata kotiin hoitajan, jos siellä esim sairauden takia tarve lapsen hoitoon
 Saa tulla tutustumaan ja katsomaan tilat. Kodinomaisempia alkaa ehkä tulemaan,
niin saatte kuvan. Vanhemmat on kokenut, että on kiva tulla, kun ei ole mitään
laitosta. Voidaan lähteä laavuille tai muualle retkelle.
9.2§. Vammaisneuvoston jäseniä kehotetaan lähettämään verokortti huhtikuun aikana
kuntaan Leena Sasille.
10§. Seuraava kokous:
Ke 6.6. klo 14
11§. Kokouksen päättäminen:
Pj päätti kokouksen klo 16:00.

Puheenjohtaja:
Saini Lepistö

Sihteeri:
Mervi Talvitie

