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SALON KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA 1/2021 

 

 

 

Aika:     Keskiviikko 1.12.2021 klo 17.00-19.08 

 

Paikka: Salon kaupungintalo, Tehdaskatu 2, neuvotteluhuone Kataja 

 

Läsnä:  Mira Aaltonen, puheenjohtaja 

          Kirsti Rämö, jäsen 

            Seppo Kettunen, jäsen 

            Eero Oikarinen, jäsen 

            Wilhelmiina Kallio, varajäsen 

            Heikki Hannula, varajäsen 

            Timo Tammi, kaupunginvaltuuston edustaja 

            Petteri Rissanen, kaupunginvaltuuston edustaja 

            Kristiiina Krapu, kaupunkikehitys 

            Jani Nurmi, sivistyspalvelut 

            Laura Tuominen, sosiaali- ja terveystoimi, kokouksen avaaja 

            Merja Vihavainen, sihteeri 

 

             

                            

 

1. Vammaisneuvoston kokoonpanon toteaminen ja järjestäytyminen 

Vammaissosiaalityön päällikkö Laura Tuominen avasi kokouksen ja totesi vammaisneu-

voston kokoonpanon vuosille 2021-2025. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

 

2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta sekä sihteerin toteaminen 31.3.2022 

saakka 

Puheenjohtajaksi on valittu Mira Aaltonen ja varapuheenjohtajaksi Kirsti Rämö. 

Sihteerinä toimii sosiaalipalveluiden toimistosihteeri Merja Vihavainen 31.3.2022 asti. 

 

 

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarviokäsittely 

• Laura Tuominen esitteli Vammaistyön talousarvion 2022: 

- henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen palvelujen päällekkäisyyden tarkas-

telu. Palvelujen oikea kohdentaminen, laadukas asiakaspalvelu, lisäksi talou-

delliset ratkaisut 

- Vammaispalveluun uusi kuljetuskoordinaattorin vakanssin täyttölupa haussa. 

työsuhde alkaa 1.8.2022.  

- Kehitysvammahuoltoon esitetty 2 sairaanhoitajaa hoidolliseen asumisyksik-

köön. Läpi menossa yksi. Sosiaaliohjaajan virka menossa läpi. Päivätoimintaan 

yksi  uusi avustaja. 

- Päivähelmen tilat ahtaat, vuokrataan kaksi huonetta lisää. 

- Salon työ- ja toimintakeskus muuttaa Pahkavuoren päiväkodin tiloihin. 
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Asioista käytiin keskustelua ja Tuominen vastannut kysymyksiin. 

• Vammaisneuvoston määrärahat tulevalle kaudelle: 

- määrärahan suuruus toimitetaan jälkikäteen. 

- Kokousten määrä pitäisi olla suurempi kuin aikaisemmin. Esimerkiksi vanhus-

neuvosto kokoontuu kuukausittain. Keskusteltiin kokousten määrästä. Vam-

maisneuvosto olisi lautakunnan tukena.   

Päätettiin kokoontua kuukausittain.  

 

 

4. Erityisryhmien kuntosalin käytön tasavertaisuus 

Keskustelua Salon kaupungin kuntosaleista ja niiden saavutettavuudesta.  

Jani Nurmi avasi kuntosalien tilannetta. Salossa on koulutettu esteettömyyskartoittajia 

ja esitetty että heitä vois hyödyntää kuntosalien tilannetta arvioitaessa. Kuntosaleista 

on huonoja saavutettavuudeltaan esim. Ollikkalan kuntosali, uimahalli, Kiskon ja Kuus-

joen kuntosali. Paras saavutettavuuden näkökulmasta on Salohallin kuntosali. Toiveeksi 

esitettiin, että uimahallin kuntosali siirtyisi esteettömään paikkaan, jos mahdollista. 

Esim. yläkertaan, jonne hissi. Pyritään esteettömyyteen kuntosaleissa. 

 

Jani Nurmi on vastannut esitettyihin kysmyksiin ja luvannut viedä terveisiä liikuntapal-

veluihin. Päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.  

 

5. Liikunta-avustusten ja yleisavustuksen käytännöistä selvitys 

Vammaissosiaalityön päällikkö Laura Tuominen kertoi liikunta-avustusten ja yleisavus-

tusten käytännöistä. Kaupungin avustuksia myönnetään yksi avustus per hakija. Haku-

vaiheessa ilmoitettava muut avustukset. Kaikki avustukset eivät ole liikuntaan liittyvää.  

 

Keskusteltiin asiasta. Hintoja voisi madaltaa, jolloin avustukset saataisiin pienemmiksi. 

Ongelmana yksi avustus/yhdistys. Kolmannen sektorin, yhdistysten ja kaupungin yh-

teistyön käsittely jossain vaiheessa.  

 

6. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun hankinta 

Vammaissosiaalityön päällikkö Laura Tuominen kertoi, että hankinta auki tällä hetkellä. 

Puitesopimus tehty kolmen palveluntuottajan kanssa. Sopimuskausi 2022, jonka jäl-

keen mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella irtisanomisajalla. 

Uudet asiakkaat siirtyvät uuden palveluntuottajan piiriin. 

 

Palvelusetelisääntökirja 8.12.2021 sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi. 

Hinta ja laatukriteerit on määritelty sääntökirjassa. Palveluseteli toimii vaihtoehtona 

asiakkaalle, kun hän kykenee määrittämään oman palveluntarpeensa ja vastaamaan 

palvelusetelin käytöstä itse. 

Isoja palveluntuottaja on, jotka pystyvät tuottamaan palveluja hyvin. Salon ongelmana 

kaupungin maantieteellinen laajuus.  

 

7. Vammaispalveluiden maakunnallinen kehittämistyö 

Keskusteltiin asiasta. 

Miten palvelut tullaan järjestämään hyvinvointialueella? 

Vammaissosiaalityön päällikkö Laura Tuominen kuuluu ohjausryhmään.  

Palvelukohtainen kehittämistyöryhmät: henkinen apu, kuljetuspalvelut, asunnon muu-

tostyö, lasten ja nuorten alle 65 omaishoito, kriisi ja tutkimuspalvelut. Vammaissosiaa-

lityön päällikkö Laura Tuominen  ja kehitysvammahuollon esimies Tarja Räty kuuluvat 

valvontatyöryhmään. Työtä tehdään oman työn ohella. Toivotaan omaa valvontayksik-

köä maakunnalliseen hyvinvointialueelle. 

  

 

8. Muut esille tulevat asiat 

Keskusteltiin seuraavista asioista:   

- Omaishoitajille liikuntapalveluiden tarjoamista veloituksetta (perussuomalais-

ten aloite).  
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- Omaishoitajakortti palveluja eläkeläishinnalla. Vapaa-ajan lautakunta on hy-

väksynyt esityksen. Esitys kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttä-

väksi.  

- Vammaispalveluilla määräraha omaishoitajien virkistykseen. Aikasempina vuo-

sina tilaisuuksiin ei ole osallitunut omaishoitajia.  

- Keskustelua ja pohdintaa, mikä olisi koulutus tai toimintamuoto, joka tavoittaa 

omaishoitajat. Toiveena olisi tilaisuus sekä omaishoitajalle että hoidettavalle, 

tai tilaisuuden järjestäminen etäyhteyden kautta, jolloin omaishoitajat voivat 

osallitua tilaisuuteen kotoa, eikä hoidettavaa tarvitse jättää yksin. Chatit paljon 

käytettyjä mielenterveyspuolella. Joustava aika eli voi itse päättää ajankohdan.  

- Lausunto kehitysvammahuollon asumispalveluiden kehittämisohjelmasta: Lau-

sunto annettu yhdessä vammaisneuvoston ja tukiyhdistyksen kanssa. Sovittu, 

että korostetaan lausunnosta kohta: Asuntojen määrän tulisi vastata myös lä-

hivuosien tarvetta, jotta itsenäistymisen mahdollisuus ei viivästyisi sopivien 

asumismahdollisuuksien puutteesta. Lausuntoon ei muuta lisäystä. 

- 5.10.2020 § 12 vammaisneuvoston kokouksessa käsitelty vammaisneuvoston 

edustajan osallistumista lautakunnissa. Asiasta kysytään sosiaalipalveluiden 

johtaja Eeva Purhoselta ja vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli 

Pahtalta. 

- Vammaisneuvostopäivät 22.-23.11.2021 järjestettiin kahtena peräkkäisenä il-

tapäivänä klo 13–16 verkkoseminaarina. 

- 2020 toimintasuunnitelmana ollut Raision vammaisneuvoston vierailu Salossa 

oli siirretty vuodelle 2021 koronatilanteen vuoksi. Siirtyy edelleen eteenpäin. 

- Nettisivuille tietoa vammaisneuvostosta ja esittely jäsenistä vammaispalvelui-

den sivuille. Nyt Kaupunki ja päätöksenteko, Päätöksenteko, Vaikuttamistoi-

mielimet. 

- Seuraava kokous päätettiin pitää 13.1.2022 klo 16.00. 

 

 

9. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08. 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu vammaisneuvoston kokouksessa 13.1.2022 § 5. 

 

 

 

 

 


