
 

Ulvilan kaupungin vammaisneuvosto 
 
Aika: 31.08.2021. klo 14.00-16.00 
Paikka: Ulvilan kaupungintalo, 2. Krs, K1-K2 huone 
(kahvitarjoilu) 
 
Paikalla: 
Mikko Korpi, Ulvilan kaupunginhallitus edustaja, varajäsen  
Marinella Virta, Porin perusturvakeskus, edustaja varajäsen.                            
Eila Tuulinen, avustaja Tellervo Ruoho,  
Jarmo Heinäluoto, avustaja Tuula Heinäluoto  
Saini Lepistö puhj. tulkki Ulla-Maija Lehti  
 
Poissa: 
Salla-Tuulia Hämäläinen, Porin perusturvan edustaja, varajäsen paikalla  
Johanna Mattila, Ulvilan kaupunginhallituksesta, varajäsen paikalla 
Mervi Talvitie 
Sirpa Haapala  

 
                                    Pöytäkirja 2/2021 
 
1§ Kokouksen avaus:  
   - Puheenjohtaja Saini Lepistö avasi kokouksen klo 14:00 
   - kokoukseen valittiin sihteeriksi, Marinella Virta  
 
2§ Todetaan läsnäolijat:  
   - Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus. hyväksyttiin  
 
3§ Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja: 
   - Tulkki luki pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
4§ Esitys Kaupungin hallitukseen:  
   - Esityksen perusteina YK vammaissopimus ja kuntalaki,     
    vammaisneuvosto nimesi edustajat, jotka hyväksyttiin. 
    ympäristölautakuntaan, Jarmo Heinälouto,  
    Pitäisi huomioida erityisesti näkövammaiset ja liikuntavammaiset. 
    Tekniseen lautakuntaan Saini Lepistö   
    Porissa toimii Terveyslautakunta, mitä tekee soten tuleminen? Ulvilasta pitäisi  
    olla siinä oma edustaja 
    Vammaisneuvosto odottaa Ulvilan kaupunginhallitukselta päätöstä lautakuntiin   
     hyväksymistä, asiaa on hoitanut puhj. Leena Jokinen-Anttila. 

 
5§ Voimaa vanhuuteen-kuntahaku 2021 välitettäväksi.  
   - Mikko Korpi saattaa asian tiedoksi Johanna Mattilalle, joka menee 
    seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. Korpi saattaa asian tiedoksi myös 
    kahdelle muulle henkilölle. Jos Ulvila hakee siihen, vammaisneuvosto haluaa  



    mukaan. Vammaisneuvosto haluaa tietää asian etenemisestä. Esitetään, että 
    Ulvilan kunnanhallitus harkitsee tämän hakemista. Välitetty tiedot kuntahausta 
    Mikko Korvelle sähköpostitse. korpi.mikko@gmail.com   

 
6§. Etäkokoukset Teams ym. välityksellä ja niistä palkkion saaminen  
    - Kokouspalkkiot samat kuin läsnäolijoilla, mutta vaatii kuva- ja ääniyhteyden. 
 
7§. Keskustelua tulevasta toiminnasta.  
   - Vammaisneuvoston edustajia vaihdettu, koska vammaisneuvostossa pitää olla 
      kaupunginhallituksen jäsen. Vammaisneuvostoon on valittu edustajaksi 
     Johanna Mattila ja varajäseneksi Mikko Korpi. 
   - Vammaisneuvostoon valitaan vuodelle 2022-2023 jäsenet, Valtakirjat     
     lähetetään sähköpostilla, Timo Forstennille, sp. timo.forsten@ulvila.fi 
 
8§. Mitä korona aika on merkinnyt toimintaamme. 
   - Jouduttu olemaan kotona eikä olla päästy kokoontumaan. Tylsää on ollut.  
     Toisaalta ei ole ollut flunssaa. On saanut olla rauhassa, kun toiminta on  
     hiljentynyt. Yksinäisyyttä ja huonovointisuutta ollut paljon. Liikkuminen on 
     vähentynyt. 
 
9§. Muut asiat:   
   - Ensi vuoden budjetti on sama kuin tänä vuonna, 4563€. Toimintasuunnitelma 
     sen mukaan. Paljon on saatu aikaiseksi. Vammaisjärjestöjä pitäisi saada 
     enemmän mukaan 

    - Saini Lepistö selvittää koska Vane-päivät ovat ja voiko niihin osallistua etänä?  
              
10§. Seuraava kokous keskiviikkona 20.10. klo 15.00-17.00.  
   - Jouluateria sovitaan silloin 
 
11§. Kokouksen päättäminen 16.00 

 
 
 
 
Puheenjohtaja:   Sihteeri: 
 
 
Saini Lepistö   Marinella Virta   

mailto:korpi.mikko@gmail.com

