
Pöytäkirja  
  
Vammaisneuvosto 
 
Paikka ja aika: Euran kunnanvirasto 13.4.2022, kello 16:00-17:15 
Läsnäolijat: Mari Vuorinen, Pia Kukkasniemi, Mauri Sulonen, Heimo Viljanen, Tero Viilto, Eero 
Mäki, Maija Ylinen, Kari Kankaanranta (sihteeri)  
Poissa: -  
  
1. Järjestäytyminen  
- Todettiin, että kaikki vammaisneuvostoon valitut varsinaiset jäsenet ovat paikalla sekä kokous 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   
- Vammaisneuvoston jäsenet ja sihteeri esittäytyivät.  
- Hyväksyttiin sihteerin toimittama esityslista asioiden käsittelyjärjestykseksi.  
- Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mari Vuorinen ja Eero Mäki 
  
  
2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta  
- Vammaisneuvosto valitsi yksimielisesti vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Mauri Sulosen ja 
varapuheenjohtajaksi Eero Mäen.  
 
  
3. Kokous käytännöt – asioiden valmistelu ym.  
- Sovittiin, että kokouskutsu ja -materiaali toimitetaan jäsenille sähköpostitse. 
- Vammaisneuvostolle päätettiin laatia seuraavaan kokoukseen toimintasuunnitelma/vuosikello 
syyskautta varten ja aina vuoden lopulla seuraavalle vuodelle   
- Päätettiin, että vakituinen kokouspaikka on uima- ja urheiluhallin kokoustila. Kokouspaikkaa 
voidaan kuitenkin välillä vaihdella. Kokoukset alkavat kello 15 
  
 
4. Nykyisen toimintasäännön arviointi ja neuvoston tavoitteiden asettaminen (mm. 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)  
- Todettiin, että Euran kunnanhallitus pyysi kokouksessaan 28.2.2022 vanhusneuvostoa ja 
vammaisneuvostoa arvioimaan ensimmäisissä kokouksissaan toimintasääntöjen mahdollisia 
muutostarpeita liittyen esimerkiksi neuvostojen tehtävään tai jäsenmääriin.  
- Vammaisneuvosto päätti esittää seuraavat muutokset toimintasääntöönsä: 

- Muutetaan 6 § seuraavaksi: Vammaisneuvosto koostuu Euran seurakunnan ja 
vammaisten edustajista. Vammaisneuvostoon kuuluu 7–10 jäsentä, joista Euran 
kunnassa toimivat vammaisjärjestöt nimeävät 6–9 jäsentä ja seurakunta yhden 
jäsenen. Kullekin varsinaiselle jäsenelle nimetään varajäsen. Nimitykset vahvistaa 
kunnanhallitus. Vammaisneuvoston jäsenten toimikausi on valtuustokausi. 

- Muutetaan 7 § seuraavaksi: Neuvoston sihteerinä toimii hallintojohtaja. 

- Lisätään 7 § seuraava kohta: Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja hänen ollessa 
estynyt varapuheenjohtaja voi edustaa vammaisneuvostoa 



- Muutetaan 8 § seuraavaksi: Vammaisneuvosto kutsutaan koolle sähköpostitse 
hyvissä ajoin ennen kokousta. 

   
  
5. Muut asiat  
- Vammaisneuvosto keskusteli sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista 
kuljetuspalveluista ja ennen kaikkea kunnan hankkimasta välityspalvelusta, jonka sopimuskausi 
päättyy kesäkuun loppuun. Vammaisneuvosto hyväksyi yksimielisesti Tero Viillon esityksen ja 
päätti esittää perusturvapalveluille seuraavaa: 

- ”Sopimuksen päättyessä 1. heinäkuuta vanhus- ja vammaispalvelulain mukaisista 
palvelukyydeistä, tulevaisuudessa järjestetään kyydit seuraavasti. 

Kunta valitsee kaksi vuotta sitten saamistaan tarjoushinnoista keskihintaisen 
pohjaksi. Tekee indeksitarkistuksen hintaan. Sen jälkeen lähettää ehdotuksen kaikille 
paikkakuntamme taksiyrittäjille hyväksyttäväksi palvelun järjestämiseksi. Lähetetään 
tarjous myös niille taksiyrittäjille, jotka jäivät pois nyt voimassa olevasta 
sopimuskaudesta.  

Toivottavasti näin saadaan useammat yrittäjät mukaan. Sitten kunta lähettää kaikille 
vanhus- ja vammaispalvelukyytejä tarvitseville kuntalaisille autoilijoiden tiedot, joilta 
kyydin tarvitsijat tilaavat suoraa kyytinsä. Näin säästämme kunnan ja autoilijoitten 
maksamat kulut välityskeskukselle ja nämä rahat jäävät omaan kuntaamme 
kulutukseen.” 

- Tero Viilto kyseli lisäksi sisältyvätkö sadekatokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan. 
Sihteeri lupasi selvittää asiaa.  
  
  
 
 6. Seuraavasta kokouksesta sopiminen  
- Seuraava kokous päätettiin järjestää 8.6 klo 15 uima- ja urheiluhallilla. 
  
 
 
Sihteeri: Kari Kankaanranta  
Pöytäkirjantarkastajat: Mari Vuorinen ja Eero Mäki  
 


