
Pöytäkirja  

 

Vammaisneuvosto 

 

Paikka ja aika: Euran uima- ja urheiluhalli 12.10.2022 kello 15:03-15:50 

Läsnäolijat: Mari Vuorinen, Pia Kukkasniemi, Mauri Sulonen, Heimo Viljanen, Maija Ylinen, Katja 
Kylä-Kause, Tero Viilto (saapui 15:07), Olli Lamminaho, Kari Kankaanranta (sihteeri)  
Poissa: Eero Mäki 
  
 

1. Kokouksen avaaminen, päätösvaltaisuus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden 

• Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Mari Vuorinen ja Olli Lamminaho 
  

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen LIITE 

• Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

3. Ajankohtaiset kunnasta – talousarvio 2023 (sihteeri/hallintojohtaja) 
a. Kunnan strategiatyön käynnistyminen 

• Sihteeri esitteli vammaisneuvostolle kunnan strategiatyön vaiheita. 
Strategia on etenemässä valtuuston hyväksyttäväksi vielä vuoden 2022 
aikana, jonka jälkeen käynnistetään ohjelmatyö. Tässä työssä 
konkretisoidaan strategiassa määritellyt tavoitteet konkreettisiksi 
toimiksi. Yhtenä ohjelmana laaditaan kunnan hyvinvointiohjelma, johon 
tulee osallistaa myös vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Tällä 
turvattaisiin kyseisten erityisryhmien tarpeet 

• Tero Viilto esitti ja vammaisneuvosto yksimielisesti hyväksyi 
esityksen, joka kirjattaisiin strategiaan tai ohjelmaan: 
”Kehitämme esteetöntä Euraa varaamalla aina talousarvioon 
rahasumman esteettömyyden parantamiseen kunnassamme” 

b. Aloite vammaispoliittisesta ohjelmasta LIITE 

• Sihteeri esitteli vammaispoliittisen ohjelman laadintaan liittyvän 
aloitteen käsittelyä kunnanhallituksessa kesäkuussa ja syyskuussa. 
Sihteerin mukaan vammaispoliittisen ohjelman sisältämiä asioita 
voitaisiin kytkeä osaksi hyvinvointiohjelmaa, kuten kunnanhallituskin 
syyskuisessa kokouksessaan linjasi 

c. Keskustelua tulevan vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta 

• Sihteeri kertoi, että vammaisneuvoston aloite sote-keskuksen 
pääsisäänkäynnin katoksesta on saatettu tekniselle palvelualueelle 
tiedoksi. Tekninen palvelualue arvioi tämän kriittisyyttä osana 
työohjelmaa 

• Sihteeri pyysi vammaisneuvostoa suunnittelemaan sisältöjä seuraavassa 
kokouksessa hyväksyttävään toimintasuunnitelmaan 

 

4. Esteettömyyspalkinto 

• Vammaisneuvosto päätti, että esteettömyyspalkintoa ei jaeta vuodelta 2022. Arviointi 
tehdään uudelleen ensi vuonna 

 



5. Ajankohtaisia muita asioita 

• Vammaisneuvosto päätti esittää, että sote-keskuksen alueen rotvallin reunoja 
madallettaisiin  

• Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi kunnanhallituksen päätöksen liittyen Satakunnan 
hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten nimeämisiin  

 

6. Seuraavasta kokouksesta sopiminen   
 a. Kunnanjohtajan vierailu ja tulevan vuoden toimintasuunnitelman vahvistaminen 

• Seuraava kokous päätettiin pitää joulukuun alussa kunnanvirastolla 
sihteerin katsomana ajankohtana. Kokouksessa aiheena vuoden 2023 
toimintasuunnitelman hyväksyminen ja kunnanjohtajan vierailu  

 

Sihteeri: Kari Kankaanranta  
Pöytäkirjantarkastajat: Mari Vuorinen ja Olli Lamminaho 
 

 

 


