Ulvilan kaupungin vammaisneuvosto
Aika: 6.6.2018 klo 14:00 – 16:00
Paikka: Sote-keskuksen 2.krs kokoushuone, Välskärintie 1, 28450 Vanha-Ulvila
Paikalla:
Hämäläinen Salla-Tuulia
Laine-Santanen Päivikki
Lepistö Saini (pj)
Mia Vähä-Ruka (tulkki)
Haapala Sirpa
Heinäluoto Jarmo
Heinäluoto Tuula (avustaja)
Talvitie Mervi
Tuulinen Eila
Poissa:
--Pöytäkirja 3/2018
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Saini Lepistö avasi kokouksen klo 14:00
2§ Todetaan läsnäolijat
Läsnäolijat listattu pöytäkirjan ylälaitaan
3§ Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Tulkki luki pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin.
4§. Satakunnan kuntien vammaisneuvostojen puheenjohtajille 24.05.18 kokous,
varapuheenjohtaja Päivikki Laine-Santanen kertoo tapahtumasta
Päivikki Laine-Santanen luki Satakunnan maakunnallisen vammaisneuvoston
lainsäädännön. Jos Ulvilan vammaisneuvoston jäsenillä on korjausehdotuksia, ne
tiedotetaan Sainille tällä viikolla. Jäsenet lukevat liitteen uudelleen itsekseen kokouksen
jälkeen.
LIITE 1. Satakunnan maakunnallinen vammaisneuvosto, lainsäädäntö. HE maakuntalaki
25§.
5§. Kutsu Ulvilan seudun invalidit ry:n 25-vuotisjuhlaan
Juhla pidetään tiistaina 19.6. Päivä alkaa kahveilla klo 13:00, messu Ulvilan kirkossa,
lounas Cafe Hellmannissa, kesäteatteri Kolme muskettisoturia. Päivän hinta 30 eur. Ei
osallistuta, lähetetään onnitteluadressi.
6§ Vastaus Pohjois-Satakunnan vammaisneuvostolle (Pirkko Hakolalle)
Satakunnan vammaisneuvostojen koulutustilaisuus Kankaanpään kuntoutuskeskus
30.8.2018 klo 18 (kahvit klo17:30). Sitovat ilmoittautumiset 20.8. mennessä.
Vammaisneuvostosta ei tällä hetkellä ole lähtijöitä, mietitään asiaa vielä lähempänä.
7§ Vammaisten palvelukuljetukset 01.07.18 jälkeen ?
Porin perusturvassa aloitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten
kyydinvälityksen kokonaispalveluiden kilpailutus. Taksiliikennelainsäädäntöön on tulossa
merkittäviä muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.7.2018 alkaen. Kuljetuspalveluiden
järjestäminen ja kilpailuttaminen on välttämätöntä taloudellisen järjestämisen

varmistamiseksi. Kilpailutus alkaa toukokuussa ja päätökset pyritään tekemään kesäkuun
aikana. Kilpailutukseen voidaan liittää mukaan myös ryhmäkuljetukset. Asiakkaat
maksavat jatkossa kuljetuksista vain omavastuuosuuden ja kuljetuksen tilaaminen
maksaisi asiakkaille vain normaalin puhelun verran.
Keskusteltiin aiheesta. Vammaisneuvosto vastustaa kimppakyytiä ja haluaa
mahdollisuuden käyttää omaa vakiotaksia. Pelkän omavastuun maksamista kannatettiin.
8§. Muut asiat:
8.1§ Kunta ehdottaa Vanhakylän koulun esteettömyyskartoitusta elokuun loppuun.
Vammaisneuvosto haluaa mennä katsomaan rakennusvaiheessa ja tehdä yhteistyötä
parhaan lopputuloksen saamiseksi. Seuraavassa rakennuksessa vammaisneuvosto
haluaa olla mukana enemmän jo suunnitteluvaiheessa. Mervi Talvitie on yhteydessä Juha
Hjulgreniin, ei mennä katsomaan valmista jo käytössä olevaa rakennusta.
8.2§ Mervi Talvitie menee Maailman mallimaa-tilaisuuteen Kiasmaan 12.9., rahat maksettu
vammaisneuvoston varoista.
9§ Seuraava kokous
ke 5.9. klo 14

Puheenjohtaja:
Saini Lepistö

Sihteeri:
Mervi Talvitie

