
Pöytäkirja  

 

Vammaisneuvosto 

 

Paikka ja aika: Euran uima- ja urheiluhalli 16.2.2023 kello 15:00-16:00 

Läsnäolijat: Pia Kukkasniemi, Mauri Sulonen, Heimo Viljanen, Maija Ylinen, Katja Kylä-Kause, Tero 
Viilto, Eero Mäki, Mari Vuorinen (saapui 3. asian käsittelyn aikana kello 15:11), Kari Kankaanranta 
(sihteeri),  
Poissa: Katja Kylä-Kause  
  
 

1. Kokouksen avaaminen, päätösvaltaisuus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat ja kokouksen 
päätösvaltaisuuden  
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heimo Viljanen ja Pia Kukkasniemi 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen LIITE 

- Tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

3. Tekniset palvelut ja investoinnit vuodelle 2023 
- Kunnan rakennusmestari Sami Salonen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa 
kertomassa teknisten palveluiden investointiohjelmasta vuodelle 2023.  
 
Vammaisneuvosto piti tärkeänä, että vammaisneuvoston asiantuntijuutta 
hyödynnetään investointihankkeiden suunnittelussa. Keskustelussa nousi uusista 
investoinneista esille erityisesti Etelä-Euran tulevien koulu, kirjasto ym. tilojen piha-
alueiden suunnittelu ja toteutus.  

 

4. Ajankohtaisia muita asioita 

- Keskusteltiin hyvinvointialueen päätöksestä poistaa kehitysvammaisten 
työosuusraha. Vammaisneuvosto päätti yksimielisesti Tero Viillon esityksestä antaa 
seuraavan lausunnon Satakunnan hyvinvointialueelle: 
 
”Asiaa tulee harkita uudestaan, koska nyt on pelkona, että jotkut 
kehitysvammaishenkilöt jäävät kokonaan pois päivätoiminnasta poistuneen rahan 
vuoksi. He ovat käyttäneet rahan yleensä ruoan ja kahvin maksamiseen 
päivätoiminnassa. 
 
Jos he jäävät pois toiminnasta, saattaa käydä niin, että heidän useiden iäkkäät 
vanhemmat eivät jaksakaan pitää heitä kotona, vaan hakevat vammaiselle 
laitospaikkaa. Alueellamme ei tarvitse olla montakaan tällaista henkilöä, joka siirtyy 
laitokseen niin työosuusrahan poistamisesta saavutettu säästö on syöty nousevina 
laitoshoitokuluina. Laitospaikan kuluthan ovat toista sataa euroa vuorokaudessa. 
Lisäksi kehitysvammaiselle voi laitokseen siirtyminen olla henkilökohtaisesti vaikeaa.  
Laitoksissa asuvien jäädessä pois päivätoiminnasta, se aiheuttaa henkilökunnan 
lisäyspaineita siihen hoivakotiin, missä he nyt viettävät päiviä.” 
 



- Vammaisneuvosto keskusteli Eero Mäen esityksestä sote-keskuksen ja erityisesti 
vuodeosaston vessojen teknisistä ongelmista, jotka liittyvät esteettömyyteen. 
Vammaisneuvosto suunnitteli tutustumiskäyntiä tiloihin. 

 

5. Seuraavasta kokouksesta sopiminen   
- Toimintasäännön mukaan kevätkokouksessa, mikä pidetään huhtikuun loppuun 
mennessä, vammaisneuvosto antaa selvityksen edellisen vuoden toiminnastaan sekä 
käsittelee muut neuvoston kokoukselle esittämät asiat. 
 
Vammaisneuvosto päätti järjestää kevätkokouksen huhtikuun viimeisellä viikolla. 
Sihteeri selvittää asiantuntijan, joka voisi tulla kertomaan hyvinvointialueen 
vammaisten palveluista. Sihteeri sopii lisäksi ajankohdan ja tapahtuman 
ilmoittamisen. 
 

 

Sihteeri: Kari Kankaanranta  
Pöytäkirjantarkastajat: Heimo Viljanen ja Pia Kukkasniemi 
 

 


