
Säkylän vammaisneuvosto  PÖYTÄKIRJA 

  25.4.2019 

  

Paikka ja aika: Säkylän kunnanvirasto 25.4.2019 klo 16:30-
17.45 

Läsnä:   Sari Huhtinen 
  Ari Heikkilä 
  Olavi Mäkinen 
  Reino Salonen 
  Terttu Mäkimattila 
  Terttu Pesonen-Säilä 
  Anja Heikkilä 
  Katriina Koho 
  Kari Madekivi 
  Jarmo Kyllönen 
  Titta Soranko 

  

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 

1§ Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Ari Heikkilä avasi kokouksen. 
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kokouskutsu oli lähetetty kaikille jäsenille ja varajäsenille. 

2§ Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin yksimielisesti ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Olavi 
Mäkinen ja Terttu Pesonen-Säilä. 

3§ Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

4§ Ohjeistus taksiliikennöitsijöille ja kuljettajille vammaisten kuljetusten laadun varmistamiseksi 

Ohjeistuksen laatiminen on kesken. Ari Heikkilä kertoi kiinnittäneensä 
huomiota erityisesti kuljetusten turvallisuuteen, sillä kiinnityslaitteiden 
ja turvavöiden laadussa ja käytössä on puutteita. Ari on ollut 
yhteydessä Taksiliittoon ja Invalidiliittoon asian tiimoilta, ja tutustunut 
turvallisuutta säätelevään sertifikaattiin. Työryhmä viimeistelee 
ohjeistusta kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. (Jarmo 
Kyllönen saapui kokoukseen vasta tämän asiakohdan lopuksi) 

5§ Toimintasuunnitelma 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

6§ Säkylän kunnan nettisivut, esteettömyys ja toimivuus vammaisen näkökulmasta katsottuna 

Työryhmä jatkaa työskentelyään vielä. 

7§ Esteettömyyskävely 

Sihteeri Titta Soranko kertoi esteettömyyskävelystä, joka on tulossa 



kuntaan. Elina Lämsä Straficalta ottaa kuntaan yhteyttä 
lähitulevaisuudessa ja sopii kunnan teknisen toimen, perusturvan ja 
vammaisneuvoston puheenjohtajan/sihteerin kanssa toteutuksesta ja 
ajankohdasta. Esteettömyyskävelyyn voi osallistua myös muutama 
vammaisneuvoston ja ikäihmisten neuvoston jäsen. Tärkeintä on, että 
esteettömyyskävelyyn saadaan mukaan kokemusasiantuntijoita. 
Yhdessä mietitään tutustettavien kohteiden valitsemisessa. Elina 
Lämsä toteuttaa kävelyn, laatii raportin, tekee muistiinpanot ja ottaa 
kohteista kuvat.  
Sovittiin, että tuleva esteettömyyskävely toteuttaa 
esteettömyystyöryhmän tehtävänannon. 

8§ Terveisiä VANE:n ja Ihmisoikeuskeskuksen seminaarista 10.12.2019 

Ari lähetti jo aikaisemmin jäsenille muistiinpanot seminaarista 
sähköpostissa, joten niitä ei enää tarvinnut käydä läpi. Todettiin, että 
vammaisia koskevan lainsäädännön odotettu uudistus pysähtyi 
eduskunnan istuntokauden päättymiseen, ja toivottiin, että uudistus 
saadaan vietyä toteutukseen alkaneen eduskuntakauden aikana. 

9§ Kesäretki ja tapahtumat 

Ari Heikkilä pyrkii järjestämään kesäretken Kuhankuonoon. Retki 
toteutetaan silloin, kun toimintakeskus on kiinni. 

 Vammaisneuvosto osallistuu Kuhinoille. Terttu Pesonen-Säilä ottaa 
ohjat kyseiseen tapahtumaan. 

 

10§ Muut asiat 

 Euran seudun kehitysvammaisten tukiyhdistys järjestää Katismaassa 
teatteriesityksen 28.6 klo 19.00. 

 

Kokouksen puolesta Säkylässä 29.4.2019 

 

Ari Heikkilä Titta Soranko 

 puheenjohtaja sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan Säkylässä 
____.____.2019  

 
Olavi Mäkinen Terttu Pesonen-Säilä 

 

 


