
 
      
Ulvilan kaupungin vammaisneuvoston  
Kokous 27.11.2018.  klo 13.00-15.00. Ravintola Liisanpuistossa, 
Liisankatu 20, 28100 Pori ( jouluruoka kokouksen lomassa) 
 

Paikalla: 

Lepistö Saini (pj) 

Risto Lepistö (avustaja) 

Virpi Räikkönen-Falck (tulkki) 

Laine-Santanen Päivikki (sihteeri) 

Hämäläinen Salla-Tuulia 

Haapala Sirpa 

Anna-Maija Haanpää (avustaja)  

Heinäluoto Jarmo 

Tuula Heinäluoto (avustaja) 

Tuulinen Eila  
 
Poissa: 
Talvitie Mervi 
    

  Pöytäkirja 4 / 2018.  
 

1§. Kokouksen avaus 
      Puheenjohtaja avasi kokouksen 
 

2§. Todetaan läsnäolijat 
    Todettiin kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus  
 

3§. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
    Hyväksytty edellisen kokouksen pöytäkirja  
 

4§. Satakunnan kuntien vammaisneuvostojen puheenjohtajat:   
    Maakunnallisen vammaisneuvoston suunnittelu kokoukset pidettiin  
    keväällä, kaksi kokousta. Kartoitettu tuleva toiminta ja sen kokoonpano. 
    Asiakirja valmistui ja kävi vielä lausuntakierroksella sähköisesti Saini  
    Lepistöllä ja Päivikki Laine-Santasella. Todettu kaiken olevan kunnossa. 
      
5§. Huomioitiin Ulvilan seudun invalidit ry:n 25-vuotisjuhlaa. 
    Puheenjohtaja toimitti Onnittelu adressin. 
  
6§. Vammaisten palvelukuljetuksesta keskustelua: Asiakastiedote.  
    Salla-Tuulia Hämäläinen perusturvasta selvitti, että tällä hetkellä ei ole  
    tulossa muutosta Porin perusturvan sosiaali - ja terveydenhuollon  
    henkilökuljetuksiin.     



    Syynä: Kyydinvälityspalvelujen kilpailutus poiki valituksen  
    markkinaoikeuteen. 
 
7§. Helsingissä seminaarissa Mervi Talvitie kertoon tapahtumasta. 
        Siirtyy seuraavaan kertaan. 
 

8§. Valmistellaan Ulvilan vammaisneuvoston V. 2019 toimintasuunnitelma ja    
    talousarvio. 
 
    Vammaisneuvosto kokoontuu keskustelemaan ja neuvottelemaan  
    Ulvilan kaupungin eri vammaisryhmien esille tuomista asioita. 
    Lisäksi neuvoston jäsenet osallistuvat tarvittaessa eri  
    vammaisjärjestöjen seminaareihin ja koulutuksiin, tarkoituksena 
    jakaa tarvittavaa tietoa kaupunkilaisille. 
    Lisäksi järjestää seminaareja tai tiedotustilaisuuksia, mikäli  
    niihin on tarvetta.  
     
        Kokouksia 7 / 7 henk. a` 30€ =  1470,00€ 
    Matkakulut                    1293,00€ 
    Seminaarikulut                1200,00€ 
    Muut kulut                     600,00€ 
                                   4563,00€ 
 

Tarkastettiin tuloslaskelma 1-9/2018. Hyväksyttiin. Tuloslaskelmaan tuli      
vielä marraskuun kokouskulut, ruokailut ja matkat.  

 

9§. Muut asiat: 
    Vammaisneuvostopäivä maanantaina 10.12.2018   
    Klo. 9-15.40 Eduskunnan pikkuparlamentti Helsinki. 
 
    Keskusteltu vammaisneuvoston osallistumisesta Ulvilan 
    vanhusneuvostoon – odotetaan kutsua. 
 

”Kokouksesta / kokouspaikasta aiheutuneet muuttuneet kilometrit tulee  
ilmoittaa erikseen ja suoraan Leena Sasille” 

   
10§. Seuraava kokous: Tammikuussa 2019, Ilmoitetaan erikseen. 
 
11§ Kokouksen päätös klo:15.00 
    Toivotettu kaikille Hyvää joulua! 
           
 
       
    Puheenjohtaja                       Sihteeri 
        Saini Lepistö                        Päivikki Laine-Santanen 


