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Säkylän vammaisneuvosto PÖYTÄKIRJA

16.11.2020

Paikka ja aika: Sähköpostikokous 15.9.2020 alkaen;
kokous saatiin päätökseen 16.11.2020

Osallistujat: Katri Asikainen (vpj.)
Ari Heikkilä (pj.)
Sari Huhtinen
Jaana Järvinen
Katriina Koho
Jarmo Kyllönen
Marja Lempiälä
Kari Madekivi
Terttu Mäkimattila
Terttu Pesonen-Säilä
Raimo Salonen (kirjallisena ja puhelimessa)
Titta Soranko, sihteeri (jäi virkavapaalle 4.11. 
alkaen)

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS

1§ Kokouksen avaus 

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Ari Heikkilä avasi 
sähköpostikokouksen.

2§ Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin yksimielisesti ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi 
Jarmo ja Terttu P-S.

3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu ja kaikki materiaali lähetettiin kaikille jäsenille ja 
varajäsenille.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5§ Vpl- ja Shl-kuljetuspalvelujen kilpailutusasiakirjan lausuntopyyntö

Peruuntuneen kokouksen esityslistan 11§: ”Vpl- ja Shl-
kuljetuspalvelujen kilpailutusasiakirjan luonnos, lausuntopyyntö” 
käsiteltiin sähköpostikokouksena 26.3.20 mennessä (liitteenä).

6§ Toimintakertomus

Hyväksyttiin vammaisneuvoston toimintakertomus ajalle 5/2017 - 
12/2019 (liitteenä).

7§ Terveiset VANE:n vammaisneuvostopäiviltä

Ari Heikkilä osallistui VANE:n (Vammaisten henkilöiden oikeuksien 
neuvottelukunta, entinen valtakunnallinen vammaisneuvosto) seminaariin 
Sokos Hotel Vantaalla 27.-28.11.19, ja toi sieltä terveisiä mm. 
pääsihteeri Merja Heikkoselta (liitteissä). 
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8§ VANE:n kirje kunnille

Keväällä saapui VANE:lta kirje kunnille: Vammaisten henkilöiden 
osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon (liitteenä).

9§ Vammaisneuvoston tavoitteet

Kts. kohdat 10§ ja 11§.

10§ Vammaisneuvoston tehtävät lähitulevaisuudessa

Päätettiin, että 

- vammaisneuvosto pyrkii työryhmiensä ja puheenjohtajien voimin 
kunnan toimielimien puheille edistämään VANE:n kirjeessä 
mainittuja tavoitteita

- kirje toimitetaan myös henkilökohtaisesti kunnanjohtajalle
- pyritään yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa järjestämään 

tarvittavaa koulutusta kunnan henkilöstölle; tässä on mahdollisuus
käyttää alan järjestöjen asiantuntijoita.

Päätettiin myös esittää kunnanhallitukselle, että

- se myöntää vammaisneuvoston nimetylle edustajalle osallistumis-
ja puheoikeuden sote-, tekninen-, sivistys- ja 
ympäristölautakuntiin

- vanen edustajaa koskee salassapitovelvollisuus samoin kuin 
lautakunnan jäsentäkin

- lautakuntien esityslistan asiajärjestys laaditaan niin, että vanelle 
kuuluvat asiat käsitellään ensin ja

- lautakuntien esityslistat toimitetaan vanen edustajalle hyvissä 
ajoin.

- Lisäksi on todettava, että vammaisia koskevat asiat pitäisi saada 
vammaisneuvoston tietoon jo paljon aikaisemmin, eikä vasta 
silloin kun lautakunta kutsutaan koolle; muuten ei täyty 
lainsäädännön ja YK:n vammaisia koskevan yleissopimuksen 
vaatimus siitä, että vammaisille on annettava mahdollisuus 
osallistua heitä koskevien asioiden suunnitteluun, valmisteluun ja 
päätöksentekoon alusta alkaen.

Päätettiin valita vanen jäsenistä kaksi nimettyä henkilöä osoitettuihin 
lautakuntiin ja heille varahenkilöt; tämä voidaan järjestää myös esim. 
niin, että valitut toimivat toistensa varajäseninä. Päätettiin jättää 
henkilövalinnat odottamaan kunnanhallituksen vastausta.

11§ Työryhmien uudelleenjärjestäytyminen ja sitoutuminen

Sovittiin, että kokouspöytäkirjassa (27.9.2018) mainitut työryhmät 
kokoontuvat ensi tilassa ja suunnittelevat toimintaansa 
kokouspöytäkirjoissa mainituissa asioissa ja mahdollisissa muissa 
asioissa. Jokainen työryhmän jäsen on oikeutettu ja vastuullinen 
työryhmän toiminnasta. Tiedotustyöryhmän pitäisi valita vanelle uusi 
facebook-vastaava.  Muitakin tapoja viestiä kohderyhmälle tulee 
miettiä ja kehittää.
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12§ Kutsu vammaisneuvostokoulutukseen 23.9.2020

Teams-kokous, jonka pitää halukkaille Säkylän ja Euran 
vammaisneuvostojen jäsenille, sekä muillekin asianosaisille ja 
kiinnostuneille Sanna Leppäjoki-Tiistola, järjestöasiantuntija 
Invalidiliitosta. – Kokoukseen osallistuivat Säkylästä uusi sosiaalityön 
päällikkö vs. Anna Kivimäki, sekä Katri ja Ari. 

13§ Muut esille tulevat asiat

Kunnanhallitus on 28.9. kokouksessaan valinnut edesmenneen Olavi 
Mäkisen tilalle vammaisneuvostoon Juha Ilomäen, varaedustajana 
edelleen Katja Kuula.

Kokouksessa tuli esille ajatus vammaisneuvoston ja ikääntyvien 
neuvoston yhdistämisestä, mutta se ei saanut kannatusta.

Kokouksen aikana vs. sosiaalityön päällikkö Anna Kivimäki lähetti 
neuvostolle pohdittavaksi ja lausuntoa varten kaksi asiaa: 

- kuntaan saapunut kuntalaisaloite koskien taksikuljetusten tutkimista;
epäillyt väärinkäytökset

- kehittämisehdotukset; sos.työntekijän työpanosta on siirtymässsä 
vammaispalveluun (40%), mm. erityistä tukea tarvitsevien 
palvelusuunnitelmiin; ketkä ovat lain mukaisia erityistä tukea 
tarvitsevia; muut kehitysedotukset.

Ensimmäiseen asiaan puheenjohtajat Ari ja Katri laativat lausunnon 
jäsenille tehdyn kyselyn perusteella. Lausunto on lähetetty Kivimäelle 
pyynnön mukaisesti 22.10.

Toiseen asiaan pj esitti, että Sari, Katri ja Ari laativat lausunnon. 
Muilta jäseniltä ei tullut kehittämisehdotuksia.

Sihteeri Titta Soranko ilmoitti, että hän jää pois työelämästä 4.11. 
alkaen toistaiseksi. Yritämme pärjätä ilman sihteeriä jonkin aikaa.

Kokouksessa käydystä keskustelusta on laadittu erillinen muistio.

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta Säkylässä 16.11.2020

Ari Heikkilä Katri Asikainen

puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan Säkylässä ___. 11.2020

Terttu Pesonen-Säilä Jarmo Kyllönen


