
ULVILAN VAMMAISNEUVOSTO 

PÖYTÄKIRJA 2/2022 

Aika 27.4.2022 klo 4.00 – 15.15 

Paikka Ulvilan kaupungintalo, hallituksenhuone, 2. krs 

 Loukkurantie 1, 28450 Vanha-Ulvila 

 

Läsnäolijat 

Lepistö Saini, pj  (tulkki Mia Vähä-Ruka) 

Haapala Sirpa, siht 

Tuulinen Eila  (avustaja Tellervo Ruohola) 

Heinäluoto Jarmo (avustaja Tuula Heinäluoto) 

Äijö Virpi 

Brückner  Päivi 

Korpi Mikko (varajäsen, Ulvilan kaup) 

Järventausta Susanna, vamm.palv.tsto – opisk. Johanna 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Saini Lepistö avasi kokouksen klo 14.00 

 

2. Todetaan läsnäolijat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2.1. Todetaan läsnäolijat 

- Jokainen läsnäolija esitteli itsensä ja edustamansa yhdistyksen/yhteisön 

2.2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- Sihteeri Sirpa Haapala luki kokouksen 20.1.2022 pöytäkirjan 

- Pöytäkirja hyväksyttiin 

 

4. Kirje Autoliiton invapysäköintiprojekti ja -applikaatio (Liite)  

- Keskusteltiin Autoliiton Janne Koiviston lähettämästä tietopakettiprojektista ja 

applikaation käytöstä 

- Todettiin, että tämä saattaisi auttaa mm. vieraspaikkakunnalta tulevien 

liikuntarajoitteisten inva - pysäköintiä  

- Todettiin, että tiedot invapysäköintipaikoista (valtakunnallisesti) löytyvät ainoastaan 

Autoliiton apista ja tämä edellyttää sovelluksen lataamista kännykkään 

- Päätettiin esittää Ulvilan kaupunginhallitukselle liittymistä Autoliiton 

invapysäköintiprojektiin.  

  



 

5.  Vaikuttamistoimielin kysely  

- todettiin, että Ulvilan vammaisneuvoston jäsenet vastasivat jonkin verran kyselyyn ja 

vastausten perusteella tehtiin koonti, joka toimitettiin määräaikaan mennessä perille. 

 

 

6. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten työpajasta 

- Työpaja kokoontui 20.4.2022 Porissa alkaen klo 16.00 Diakonialaitoksen 

Martintalossa. 

- Tilaisuudessa oli läsnä Saini Lepistö ja Päivi Brückner. 

- He kertoivat, että työpaja oli onnistunut ja toi monenlaisia näkökulmia 

hyvinvointialueelle.  

- Vammaispalveluiden rooli kokonaisuudessa ei ole ikäperusteinen eikä sitä voi jakaa 

tiettyyn ”laatikkoon” ja se kulki jokaisessa ryhmässä (lapset, nuoret, työikäiset, 

vanhukset). Se nousi kaikista ryhmistä esiin ja sen rooli tarkentui jonkin verran. 

Keskustelu jatkuu vielä toisella (työpaja) tapaamisella?.  

- Vammaisneuvoston lakisääteinen asema pysyy uudessa hyvinvointialueessa ja on 

huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.  

- Eri alueilta kootaan yhteinen vammaisneuvosto 

- Uusi vammaispalvelulaki on lausuntokierroksella vielä tämän kuun loppuun. THL:n 

sivuilta löytyy lisää tietoa 

 

 

7. Vammaispalvelun kuljetuspalveluksesta, vastaus STM perhe-ja 

peruspalveluministeriltä 

- kokouksessa luettiin puheenjohtajalle tullut Krista Kiurun viesti, jossa hän totesi, että 

varsinkin kuljetuspalvelu laskutuksen epäkohtiin on puuttava. 

- Epäkohtana laskutuksessa mm. että erittely ajetuista matkoista puuttuu, jolloin asiakas 

ei tiedä mistä matkasta ja miltä ajalta häntä laskutetaan.  

- Tämä epäkohta on tiedoksi annettu vammaispalveluun ja asiaan pyritään saamaan 

ensi tilassa muutos. 

- On olemassa sovellus, jonka kautta näkyy ajetut matkat ja kilometrit, mutta kaikilla ei 

ole tätä sovellusta mahdollisuutta käyttää 

- Asiasta ja epäkohdista keskusteltiin 

  



 

8. Muut asiat 

8.1. Vammaisneuvoston kokouspäivä 

- Päätettiin, että vammaisneuvoston kokouspäivä olisi jatkossa torstai ja  parittomalla 

viikolla 

8.2. Uusi vammaispalvelulaki ja sen esittely 

- Päätettiin, että kun uusi vammaispalvelulaki valmistuu, niin pyydetään asiaan 

perehtynyttä henkilöä , esim. Jukka Kumpuvuori, esittelemään tätä uutta lakia. Mikäli 

tilaisuus saadaan järjestetyksi esim. Ulvilan kaupungin tiloissa, niin varattaisiin myös 

muille vammaisjärjestöille ja mm. Perusturvan päättäjille mahdollisuus osallistua. 

Tilaisuus yritetään järjestää syksylle 2022, mutta tilaisuuden tarkempi ajankohta ja 

mahdollinen osallistumismaksu ovat vielä avoinna. 

 

9. Seuraava kokous 

     Seuraava kokous vko 33,  torstaina 18.8.2022 klo 15.00 

 

10.Kokouksen päättäminen 

    - Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15 

   - Kokouksen loputtua oli kahvitarjoilu 

 

  

 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

Saini Lepistö   Sirpa Haapala 

 


