26.05.2020

1(4)

PORIN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Pöytäkirja
AIKA:
PAIKKA:

Keskiviikko 20.11.2019 klo 13.00 – 14.30
Porin kaupungintalo, kokoushuone Ellen, 1 krs, Hallituskatu 12,
Pori

LÄSNÄ:

Levo Lauri, pj.
Lohivuo Kaija, vpj.
Aalto Juha-Pekka
Merimaa Sari,
vt. vammaispalveluiden päällikkö
Halinen Katja
Kokko Marjatta
Huhtanen Pasi
Karinharju Kati
Tupala Riikka
Kiviniitty Raija
Lepistö Saini
Leppäniemi Anne
Leppäniemi Veikko
Rinne Tiina
Södergård Juha
Astokari Jyri
Walli Helvi
Lundgren Anne, sihteeri

Vammaispalveluiden vt. päällikkö Sari Merimaa esitteli itsensä vammaisneuvostolle. Sari on ollut aiemmin vammaispalveluiden päällikkönä ja
Satasairaalan palveluksessa ollut välillä 1,5 vuotta. Nyt Sari on vt. vammaispalveluiden päällikkö 31.12.19 asti. Hän on hakenut vammaispalveluiden päällikön virkaan.
Jatkossa mikäli Sari valitaan, hän aikoo olla mukana vammaisneuvoston
kokouksissa. Hän kertoo, että vammaisneuvostosta olisi hyvä, että joku
olisi kokemusasiantuntijana vammaispalveluiden päätöksiä tehtäessä.
1.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja päätetään
tarkastuspäivä
Anne Leppäniemi ja Jyri Astokari. Pöytäkirja on valmis
allekirjoitettavaksi 29.11.

3.

Esityslistan hyväksyminen
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Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5.

6.

Saapunut posti
-

Anne Vuori sosiaali- ja terveysministeriöstä lähetti linkin
etäseurantaan Vammaisneuvostopäivät 27. -28.11.2019.
Tilaisuuden järjestäjänä on vammaisten henkilöiden oikeuksien
neuvottelukunta VANE.
Lähetetään linkki sähköpostilla vammaisneuvoston jäsenille sekä
varajäsenille.

-

Vammaisneuvostojen koulutuspäivät 18. - 19.3.2020
Helsingissä. Tämän vuoden teemoina ovat: Ministeriön
ajankohtaiset vammaisneuvoston näkökulmasta. Kuntakentällä
tapahtuu—mitä neuvostoissa tulisi huomioida.
Kuljetuspalveluiden kipukohdat ja Kela-kuljetukset. Teoriasta
käytäntöön — Vammaisneuvosto vaikuttajana.
Puheenjohtaja Lauri Levo osallistuu koulutuspäiville.

-

Kynnys ry tiedote kehottaa Porin kaupunkia oikaisemaan
lainvastaiset kuljetuskäytännöt. Sari Merimaa vastaa
käytäntöjen olevan käsittelyssä, mutta vielä ei ole päätöksiä
tehty
Vammaisneuvosto toivoo olevansa kuljetuspalvelun
suunnittelussa mukana.

Vammaisneuvoston Facebook sivujen käyttöönotto
Vammaisneuvoston Facebook sivut ovat käytössä. Tykkääjiä ja
seuraajia on jonkin verran. Julkaisuja ei vielä ole tullut.

7.

Vammaisneuvoston jäsenten esille tuomat asiat kokoukselle
-

-

Apulaisosastonhoitaja Tiina Lohikoski ilmoitti, että apuvälinelainaamo
nimellä alueellinen apuvälinekeskus, siirtyy Honkaluotoon 1.3.2020
alkaen Satasairaalan tiloihin, Rahtitie 2. Alueellisen
apuvälinekeskuksen muutosta tulee vielä virallinen tiedote.
Alueellisen apuvälinenkeskuksen sijainnista ja kulkuyhteyksien
puutteeseen Vammaisneuvosto tarttuu kiinni. Tällaisissa päätöksissä
vammaisneuvoston tulee olla mukana.
Kokouksessa ehdotettiin vammaisneuvoston tekevän
perusturvalautakunnalle esityksen kuljetuksen apuvälineiden noutoon
Honkaluodosta. Mahdollisesti palvelulinja alkaa kulkea Honkaluodossa.
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Ulvilan vammaisneuvosto tulee mukaan lausunnon tekoon.
Lausuntoon tulee Porin ja Ulvilan vammaisneuvostojen
puheenjohtajien allekirjoitukset.
Porin Seudun diabeetikot ovat huolissaan Porin perusturvan
valmiudesta diabeetikkojen hoidon järjestämiseen. Porin Seudun
Diabeetikot on lähettänyt lausunnon vs. perusturvajohtaja Anna-Liisa
Koivistolle, vs. terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Heidi LuotolahtiPitkärannalle, perusturvalautakunnan pj Sonja Myllykoskelle sekä
perusturvalautakunnan yksilöasianjaoston pj Irma Roiniselle.
Suomen Diabetesliitto ry on mukana tässä kirjelmässä. Pasi Huhtanen
lupautui lähettämään kopion kirjelmästä vammaisneuvoston jäsenille.
Porin kaupungin julkisista tiloista pitää tehdä esteettömyyskartoitus.
Taksinkuljettajille ei riitä parin päivän koulutus vammaisen
henkilönkuljetuksesta. Kuljettajan pitää osata käsitellä asiakkaan
apuvälineitä.
Porin vammaisneuvosto järjestää tammi- helmikuussa julkisen
keskustelutilaisuuden kaikille. Mukaan kutsutaan kaikki
vammaisjärjestöt.
Tilaisuutta varten pitää järjestää esteetön ja induktiosilmukallinen
paikka. Puheenjohtaja on yhteydessä Jukka Kumpuvuoreen.
Sari Merimaa lupasi ottaa selvää, missä vaiheessa on Porin
kaupungin vammaispoliittinen ohjelma ja kuka vetää asiaa eteenpäin.
Esteettömyysselvityksen tilan tiedustelu, missä vaiheessa ollaan.

8.

Seuraava kokous Porin kaupungintalo, valtuustosali, krs,
10.12.2019, klo 12.00 - 13.00. Ruokailu klo 13.00 — 13.30,
3 krs kaupungintalon ruokasali.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.
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