Ulvilan kaupungin vammaisneuvosto
Aika: 19 8.2020 klo 14:00 – 16:00
Paikka: Ulvilan kaupungintalo, 2. Krs, Huone K1-K2
Paikalla:
Lepistö Saini (pj)
Mia Vähä-Ruka (tulkki)
Laine-Santanen Päivikki
Haapala Sirpa
Heinäluoto Jarmo
Heinäluoto Tuula (avustaja)
Talvitie Mervi
Tuulinen Eila
Marinella Virta (varajäsen)
Poissa:
Pöytäkirja 2/2020
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Saini Lepistö avasi kokouksen klo 14:00
2§ Todetaan läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.
3§ Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Tulkki luki pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin.
4§. Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, tutustumaan vammaisneuvostoon
Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka esitteli itsensä.
Sote-keskusta ei lähdetäkään korjaamaan vaan rakennetaan uusi. Syksyn 2020
aikana suunnitelmat, ensi vuonna aloitettaisiin arkkitehti/rakennussuunnittelu.
Vanha rakennus on toiminnassa, kunnes uusi on valmis.
Koronakriisin johdosta kuntien talous heikossa kunnossa. Ulvila saattaa olla
kriisikunta jo vuonnna 2021.
Keskustelua Ulvilan vedestä.
Mikko Metsälä toimii Ari Kokon tilalla tietyissä asioissa.
5§. Kaupungin esteettömyyskartoitus, onko tehty ?
Kaupunginjohtaja lupasi selvittää asian. Juha Hjulgrenin mukaan se on tehty,
mutta asiakirjaa ei ole missään.
6§ Kirje kunnille ,Vanelta
Kaikki ovat saaneet tiedon, ei tarvitse käsitellä tässä.

7§ Vammaisfoorumin kyselyt, Vanelta
Kyselyyn on vastattu.
8§ Satakunnan vammaisneuvostojen puheenjohtajat, etäkokous 27.05.2020.
Saini Lepistö oli kokouksessa. Ensimmäinen Satakunnan puheenjohtajien
etäokous pidettiin 27.5.2020. Saini lähetti paperit vammaisneuvostolle. 20.8. on
uusi etätilaisuus vammaisneuvostojen ajankohtaisesta toiminnasta, johon Saini
osallistuu.
9§ Jatketaan ideointia, miten saadaan paikallisille vammaisyhdistysten
jäsenille tietoa mitä haluavat vammaisneuvostolta
Tilanne on tällä hetkellä kovin hankala, koska korona ja epävarma tilanne pitää
ihmiset kotona.
10§ Maakunnallistuvat vammaispalvelut, Vanelta
Kaiklle vammaisneuvoston jäsenille on tullut tieto.
11§ Muut asiat
 Porin perusturvan kuljetuspalvejuiden muutos 3.8.2020 alkaen.
Keskustelua.
 Onko Ulvilan terveyskeskuksesta tarkoituksella poistettu invamerkki?
Tolppa on, mutta merkkiä ei. Maanantaina 17.8. ei ollut enää, Marinella
ottaa selvää ja ilmoittaa Sainille.
 Santra aukeaa ilmeisesti 4.9. Päivikki vie ulvilan vammaisneuvoston kansion
Santraan missä on tietoa vammaisneuvoston asioista.
 Kullaankodossa ongelmakynnys, siihen tarvittaisiin loivennus tai luiska. Eila
selvittää kynnyksen tarkan paikan, Saini ottaa sitten yhteyttä Kullaankotoon.
 Salen edessä on hyvät invamerkit parkkipaikalla.
 Friitalantien R-Kioskille ei olla saatu invapaikkaa, kiinteistönomistajalle
ilmoitettu useasti, mutta ei ole tehty mitään.
12§. Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja Saini Lepistö päätti kokouksen klo 16:00.
13§ Seuraava kokous:
Seurataan koronatilannetta, jos tulee akuutti tilannen niin kokoonnutaan sitten,
Voidaan mahdollisesti pitää vaikka Teams-etäkokous.

Puheenjohtaja:

Sihteeri:

Saini Lepistö

Mervi Talvitie

