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SoteAkselista vieraana 18-19
Tuija Hassinen-Laine
Saima Lehtimäki

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.05 ja todettu paikalla olijat.
2. Edustajien nimeäminen Nousiaisten ja Mynämäen liikenneturvallisuustyöryhmiin
Mynämäelle ja Nousiaisiin on hiljattain perustettu kuntakohtaiset
liikenneturvallisuustyöryhmät, joissa on kuntien edustajien lisäksi myös joitakin
sidosryhmien edustajia. Vammaisneuvostolta pyydettiin nimeämään edustajia noihin
työryhmiin. Maskusta Mika Välimaa on jo mukana Maskun liikenneturvallisuustyöryhmässä.
Nousiaisten työryhmän seuraava kokous on 27.1.2022 ja Mynämäen 3.3.2022.
Keskustelun jälkeen päätettiin edustajat. Ilkka Pilpola on Mynämäen ja Johanna Hiltunen
Nousiaisten edustaja liikenneturvallisuustyöryhmissä.

3. Edustajan nimeäminen Maskun hyvinvointilautakuntaan
Valittiin edustajaksi Sanna Koivusalo.
Muista lautakunnista ei ole tullut pyyntöä nimetä edustajaa. Maskun Varope
lautakunnassa vammaisneuvoston osallistumista kokouksiin oli käsitelty ja he
kutsuvat edustajan tarvittaessa. Mika Välimaa toimii Maskun Varopessa
tarvittaessa vammaisneuvoston edustajana.

4. Terveisiä VaPi tilaisuudesta ja vammaisneuvostopäiviltä
Sanna Koivusalo osallistui 16.11.2021 VaPi tilaisuuteen. Tilaisuudessa käsiteltiin lähinnä
vammaispalveluiden
yhtenäistämistä
VarsinaisSuomen
hyvinvointialueella
ja
vammaisjärjestöjen merkitystä sotetyöryhmissä sekä vammaisten kokemusten kuulemista
päätöstenteon yhteydessä.
Vammaisneuvostopäivät olivat 22.-23.11.2021 ja siihen oli osallistujia ympäri Suomen.
Kerrottiin vammaisneuvoston oikeuksista, tarpeellisuudesta, kokemuksista jne.
Vertaistukea toisilta vammaisneuvostoilta. Asiantuntijaluentoja oli vammaisneuvoston
lainsäädännöstä, tulevasta vammaislain uudistuksesta ja tulevasta soteuudistuksesta. Osa
koulutusmateriaalista on luettavissa avoinhallinto.fi sivuilta.
Koulutuksesta opitun johdosta puheenjohtaja oli tiedustellut kuntien mahdollisuutta
tukea vammaisneuvoston toimintaa esim. saada apua kokouksen sihteerin
tehtäviin ja kokousasioiden valmisteluihin tarvittavaa apua. Tähän tiedusteluun ei
ollut tullut vielä vastausta.
5. Vammaisneuvoston joululounas
Vammaisneuvoston jäsenet kokoontuvat joululounaalle Maskun Kiisanpirttiin 17.12.2021
klo 14. Lounas on omakustanteinen ja vappaamuotoinen tapahtuma.
6. Muut ajankohtaiset asiat
Keskusteltiin mahdollisuudesta osallistua yhden päivän ekskursio-matkalle Helsingissä
järjestettäville apuvälinemessuille 11.-13.5.2021. Apuvälinemessuilla on laajasti tietoa
vammaisten hyvinvoinnista ja harrastusmahdollisuuksista apuvälineiden lisäksi. Matkan
tarkoituksena olisi saada tietoa mahdollisuuksista lisätä myös vammaisten hyvinvointia ja
harrastamismahdollisuuksia. Puheenjohtaja tiedustelee kunnilta mahdollisuutta osallistua.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 16.2.2022 klo 17.00. Teemana kuntien teknisen suunnittelun
toteutuminen esteettömyys ja vammaiset huomioiden. Kutsutaan Maskun, Nousiaisten ja
Mynämäen kuntien tekniset johtajat kokoukseemme kertomaan teknisestä suunnittelusta
vammaisuuden huomioiden.

Vierailijat PTKY Akselista olivat kertomassa nykyisistä vammaispalveluistamme
ja tulevaisuuden hyvinvointialueen haasteista ja mahdollisuuksista
Saima Lehtimäki kertoi nykyisistä vammaispalveluistamme. Kuljetuspalveluiden
muutos herätti paljon keskustelua ja huolta. Uusi sopimus alkaa 1.1 2022 ja siitä on
lähetetty asiakskirje palvelua käyttäville.
Tuija Hassinen-Laine kertoi tulevaisuuden hyvinvointialueen haasteista ja
mahdollisuuksista, sekä tulevasta vammaislakiuudistuksesta. Vammaislain uudistukset
herättivät keskustelua ja hyvinvointialueet huolta palveluiden saatavuudesta.

