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Säkylän vammaisneuvoston historiaa 

• Säkylän ja Köyliön vammaisneuvosto on perustettu v. 2005 
• v. 2006 yritetty saada mukaan edustusta eri järjestöistä, mutta tuloksetta. Vammaisneuvoston

toiminta ilmeisesti kaatunut siihen, että neuvoston jäseniksi ei saatu järjestötoimijoita. 
Tämän jälkeen vammaisneuvosto viettänyt hiljaiseloa. 

• v. 2014 vammaisneuvoston toiminta aloitettu uudelleen, saatu käyntiin ja toimintakykyiseksi
• v. 2015 vammaisneuvostoon saatiin vapaaehtoisia kehitysvammaisten henkilöiden omaisia 

sekä vaikeavammaisia henkilöitä. Toiminta lähti käyntiin, varsinaisia järjestöjen edustajia ei 
vieläkään mukana 

• kunnat yhdistyivät v. 2016 alussa

Tulevaisuus

• neuvoston tavoitteena on päästä mukaan kunnallisen päätöksenteon valmisteluun, niin että 
vammaisia koskevat asiat tulevat käsitellyiksi hyvissä ajoin myös vammaisneuvostossa, 
jolloin vammaisten henkilöiden tarpeet ja näkökanta tulee huomioiduksi 

• kehitysvammaisten ja vaikeasti vammaisten ääni saatava kuuluviin paikallisella tasolla, 
varsinkin omaa elämää koskevissa päätöksissä pitää tulla kuulluksi 

• miten varmistetaan, että avun tarvitsijat saavat heille parhaiten soveltuvat tuet ja palvelut, ja 
että paikalliset olot tulevat huomioiduiksi, myös uusissa sote-kuvioissa

• vammaisneuvosto(je)n tehtäväkenttä varmasti syvenee ja laajenee, mahdollisessa Sotessa 
paikallisen vammaisneuvoston tarve yhteistyössä maakunnallisen neuvoston kanssa

• kunnat on velvoitettu vammaisneuvoston asettamiseen uudessa Kuntalaissa (1.5.2015); 
lakisääteisyys sekä YK:n yleissopimus (10.6.16) tuovat uutta 'virtaa' toimintaan

Säkylän vammaisneuvosto on toiminut mm. seuraavilla tavoilla:

– perusturvajohtaja Mäkipää kertomassa kokouksessa Jukantien asumisyksikön etenemisestä 
(26.3.15)

– aloite vammaispalveluna myönnettyjen taksimatkojen yhdistämisoikeudesta (27.3.15)
– avustajakortin suunnittelu kunnan vammaispalvelun asiakkaiden käyttöön (10.4.15)
– tiedote kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille neuvoston toiminnasta ja tavoitteista 

(22.4.15)
– esteettömyysretki Säkylän keskustan liikkeisiin ja palaute yrittäjille, Alasatakunnan 

toimittaja mukana retkellä (27.4.15)
– kesäretki Kuhankuonoon (3.7.15)
– määräraha-anomus kunnanhallitukselle (12.11.15)
– kansalaisraadin ideointia ja suunnittelua, tiedote/juliste (12/2015)
– tuleva kansalaisraati Alasatakunnan artikkelissa (15.1.15)
– uusi toimintaohje laadittu ja lähetetty kunnanhallitukselle (24.3.16)
– tietoa Säkylän vammaisneuvostosta Facebookiin (3/2016)



– esitys vammaisneuvoston nimeämiseksi uudelleen kuntien yhdistymisen takia (nimetty 
2.5.16)

– kannanotto Säkylän liikenneturvallisuussuunnitelmaan (3.5.16)
– kansalaisraati järjestettiin 1. ja 3.6.16
– kansalaisraadin loppuraportti (27.6.16)
– kesäretki Kuhankuonoon (30.6.16)
– vammaisneuvoston esittely, yhteystiedot ja pöytäkirjat ym. kunnan nettisivuille
– yhteislaulutilaisuus Toimintakeskuksessa (9.12.16)
– kunnanhallituksen pj. Jarkko Jaspa vierailemassa neuvoston kokouksessa (15.12.16)
– ehdotus kuljetuspalvelujen kehittämiseksi, kaksi vaihtoehtoista ehdotusta (9.2.17)
– perusturvalautakunnan puheenjohtaja Satu Tietari, perusturvajohtaja Susanna Homlund ja 

vammaispalvelujen koordinaattori Sanna Vähä-Vahe vierailijoina neuvoston kokouksessa 
(12.4.17)

– vastaus Satasoten vammaispalveluja koskevaan kyselyyn (12.4.17)


