
ULVILAN VAMMAISNEUVOSTO 
 
PÖYTÄKIRJA 1/2022 
Järjestäytymiskokous 
 
Aika 20.1.2022 klo 14.00 – 15.30 
Paikka Ulvilan kaupungintalo, Hallituksen huone, 2 krs 
 Osoite: Loukkurantie 1, 28450 Vanha-Ulvila 
 
Läsnä Lepistö Saini, pj (tulkki Ulla-Maija Lehti) 

Tuulinen Eila (Tellervo Ruohola)  
Heinäluoto Jarmo (avustaja Heinäluoto Tuula) 
Mikko Korve (varajäsen Ulvilan kaupunki) 
Äijö Virpi 
Päivi Brückner 
Haapala Sirpa (etäyhteydellä puhelinkaiutin) 

 
Poissa Porin Perusturvasta: jäsen Susanna Järventausta,                    

varajäsen: Marinella Virta 
                 Ulvilan kaupunki: Johanna Mattila  
 
1.  Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Saini Lepistö avasi kokouksen klo 14:00 
 
2.  Todetaan läsnäolijat, sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2.1. Todettiin läsnäolijat 
Jokainen osallistuja esitteli itsensä ja edustamansa yhdistyksen. 
Puheenjohtaja pyysi jokaista vielä ilmoittamaan sähköpostilla tiedot 
itsestään (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja pankkitili) 
kokouspalkkion maksua varten ja samat tiedot myös jokaisen 
varajäsenestä 
 

2.2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

3. Kokouksen asialista 
Hyväksyttiin kokouksen asialista, mutta todettiin, että asialistassa 
muutamia asioita kahdessa kohtaa, joten numerointi saattaa muuttua, 
mutta samat asiat käsitellään. 

  
4. Valitaan vammaisneuvoston seuraavalle kaudelle puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja sihteeri 
 
     4.1. Puheenjohtajan valinta 
            Saini Lepistö valittiin puheenjohtajaksi 



 
 
 

    4.2. Varapuheenjohtajan valinta 

           Päivi Brückner valittiin varapuheenjohtajaksi 
   4.3. Sihteerin valinta 
          Sirpa Haapala valittiin sihteeriksi 
 
5. Vammaisneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja 

Tulkki Ulla-Maija Lehti luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja 
hyväksyttiin muutoksitta ja puheenjohtaja allekirjoitti pöytäkirjan. Edellisen 
kokouksen sihteeri ei enää ole vammaisneuvoston jäsen, joten hänen 
allekirjoituksensa jäi pöytäkirjasta pois. 

 
6. Vammaisneuvoston esitys edustusoikeudesta Ulvilan kaupungin 

toimielimiin 
   - Vammaisneuvosto on lähettänyt anomuksen kaupunginhallituksen   
      puheenjohtajalle   
      edustusoikeuden saamisesta kaupungin toimielimiin. 
   - Ulvilan kaupunki, kaupunginhallitus on lähettänyt vastauksen 

Ote pöytäkirjasta 10.1.2022, §9   
Otteesta luettiin kokouksessa päätösehdotus ja päätös; 
”Kaupunginhallitus päättää antaa vastauksena vammaisneuvoston 
esityksen edellä selostusosassa annetun vastauksen ja suosittelee, että 
nykyistä käytäntöä puhe- ja läsnäolo-oikeuksien osalta lautakuntien 
kokouksissa ei laajenneta.” 
Päätös ehdotus hyväksyttiin 
 
Puheenjohtaja lähettää tämän otteen pöytäkirjasta kokonaisuudessaan 
vammaisneuvoston jäsenille sähköpostilla 
  

 
7.  Palkkasihteeri Leena Sasi jäi eläkkeelle, tilalle Noora Aaltonen 
    7.2.  Puheenjohtaja Saini Lepistö tiedotti, että palkkasihteeri Leena Sasin           

       jäätyä Eläkkeelle hänen tilalleen on tullut Noora Aaltonen. Kaikki          
            pöytäkirjat lähetetään jatkossa hänelle. Kokouspalkkiot maksetaan 4      

       (neljä) kertaa vuodessa. Jokaisen vammaisneuvoston jäsenen on        
            ilmoitettava Noora Aaltoselle pankkitilin numero ja verokortti ja      
           kokousmatkan pituus (km), jos ei ole näitä vielä antanut   
           puheenjohtajan välityksellä, ja verokortti ja kokousmatkan pituus (km),   
           jos ei ole näitä vielä antanut Puheenjohtajan välityksellä. 

 
 
 



 
 
 
 
7.2.    Kokouksessa tiedusteltiin miten jäsenet saavat palkkaerittelyt      
          itselleen 

               Puheenjohtaja lupasi asiaa tiedustella ja ilmoittaa tiedon saatuaan   
               sen jäsenille 

 
8. Selvitys Sahamäen S-Marketista 
  - Ulvilan Vammaisneuvosto on saanut kuntalaisilta ns. reklamaatioita, että   
    uudessa Sahamäen S-Marketissa puuttuu asiakkaiden käytöstä mm.     
    asiakasWC, eikä kuntorajoitteisille ja iäkkäille asiakkaille ole varattu   
    kaupan tiloihin mitään levähdyspisteitä.  
 

  - Ulvilan Vammaisneuvosto, puheenjohtaja Saini Lepistö on lähettänyt ko.  
liikkeeseen tiedustelun ja pyynnön, että nämä epäkohdat korjattaisi. 

- Sahamäen S-Marketin ja Saini Lepistön ”kirjeenvaihdon” tuloksena on, että 
WC-tiloja he eivät voi järjestää kaupan tiloihin, mutta penkkejä levähtämistä 
varten on nyt tullut 

 
9. Muut asiat 

- Kokouksessa esiintuotiin ongelmia Kela-taksin ja 
Vammaispalvelukuljetusten taksi ongelmista. Epäkohdista ja niiden 
mahdollisesta esiintuomisesta kyseisiin toimijoihin on laadittu muistio, 
jonka pohjalta asioihin pyritään saamaan parannus. 

- Kokouksessa käsiteltiin myös Sote-keskuksen mm. toimivuudesta ja 
materiaaleista. Näistä on laadittu lausunto 23.11.21 kokouksen 
mukaisesti  ja lähetetty se Timo Forstenille. 

 
10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 27.4.2022 klo 14.00 Ulvilan kaupungintalolla 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30 
 
 
Puheenjohtaja:  Sihteeri: 
   

    Saini Lepistö  Sirpa Haapala  



MUISTIO   

ULVILAN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 20.1.2022 

         9.  Muut asiat 
9.1 Uusi vammaisneuvoston jäsen, tiedusteli mitä asioita  

kokouksissa käsitellään ja millä ”tuloksella”. Puheenjohtaja kertoi 

esimerkkejä, joihin vammaisneuvosto on puuttunut ja saanut 

parannuksia (esim. Terveyskeskuksen palo-ovi, inva 

pysäköintipaikkoja saatu lisää, Santraan sisäänmenoon luiska, 

kaide ja sähköinen ovi jne) Olemme olleet mukana myös Ulvilan 

uimahallin ja Vanhankylän koulurakennuksen rakennusvaiheessa, 

joista viimeksi mainitussa tosin emme juurikaan päässeet 

vaikuttamaan. Nyt on annettu lausuntoja Ulvilan uuden, 

suunnitteilla olevan terveyskeskuksen suunnitelmiin. jne 

      9.2    Kela-taksi ongelmat 

                 Uusi vammaisneuvoston jäsen, toi esille Kela-taksi ongelman.    
Ongelmana on mm. että taksia joutuu odottamaan, kun ei tule 

sovittuna aikana. Kokouksessa todettiin, että tämä ei varsinaisesti 

ole kunnan / kaupungin asia, vaan näistä vastaa Kela. Valitukset / 

reklaamaatiot pitäisi tehdä suoraan Kelaan. Sovittiin, että Kela-

taksin toiminnasta tai toimimattomuudesta tehdään ilmoitus 

puheenjohtaja Saini Lepistölle sähköpostilla ja hän kerää nämä 

”tapaukset” yhteen ja delegoi Kelaan menevän kirjelmän laadinnan 

toiselle vammaisneuvoston jäsenelle tai laatii sen itse.  

Nopeimmin Kela taksin käyttäjä saa äänensä kuuluviin ottamalla 

itse yhteyttä Kelan toimistoon, koska useamman tapauksen koonti 

on hitaampaa.  

Kaikista Kela-taksi epäkohdista kannattaa silti ilmoittaa myös  
vammaisneuvoston    

                 puheenjohtajalle. 
Kokouksessa myös todettiin, että Kela taksin tilauskeskukset ovat 

muuttuneet vuoden 2022 alussa. Uudet tilauskeskukset ovat 

Helsingissä ja Seinäjoella, puhelimeen vastaa henkilö, jolla ei ole 

paikallistuntemusta, joten osoitteet ovat vähän hakusessa. Sirpa 

Haapala on keskustellut taksikuljettajan kanssa ongelmasta ja 

saanut tietää, että nyt esim. Seinäjoen tilauskeskuksen numeroon 



soitettaessa, saatetaan vastata ajoittain myös Porissa, joten ehkä 

tähänkin ongelmaan on etsitty parannusta ja muutenkin tilanne 

saattaa esim. puolen vuoden kuluessa parantua, nyt tavallaan ns. 

siirtymävaihe. 

      9.3    Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 
Kokouksessa tuli ilmi, että myös vammaispalvelumatkat ja niiden 

tilaukset eivät toimi moitteettomasti. Jäseniä pyydettiin myös 

näiden matkojen osalta ilmoittamaan puheenjohtaja Saini 

Lepistölle  tai sihteeri Sirpa Haapalalle sähköpostilla. He kokoavat 

epäkohdat ja laativat näistä kirjelmän Porin Perusturvaan. 
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