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RAUMAN VAMMAISNEUVOSTO
Asia:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Vammaisneuvoston kokous
18.4.2016 klo 14.00 – 16.00
Rauman kaupungintalo, kokoushuone 8
Rauno Glad, Rauman Seudun Tapaturma- ja Sairausinvalidit, puheenjohtaja
Seija Smedberg, Rauman Seudun Selkäyhdistys
Sari Siivonen, Rauman Seudun Kuurot
Sirpa Lagerberg-Hannukainen, Satakunnan Näkövammaiset, Rauman osasto
Ari Laitinen, Rauman Seudun Hengitysyhdistys
Luca Nordfors, Mielenterveysyhdistys Friski Tuult
Vesa Kiiski, sihteeri, vammaistyön päällikkö
Kristiina Salonen, kansanedustaja

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kansanedustaja Kristiina Salosen tervetulleeksi.
5 § KANSANEDUSTAJA KRISTIINA SALONEN
Vammaisneuvosto oli kutsunut kansanedustaja Kristiina Salosen vieraaksi ja kertomaan ennen kaikkea soteuudistuksesta. Kristiina korosti, että tapaamisemme keskustelu perustuu siihen tietämykseen, mikä meillä on tänään. Kesän jälkeen asiat saattavat olla muuttuneita hyvinkin paljon. Sote-uudistus on niin tärkeä, jos sitä ei saada
tehtyä, niin se ei ole enää yhden hallituksen tai muutaman puolueen ongelma, vaan demokratian. Hallituksen viimeisen linjauksen jälkeen herännyt kuitenkin kysymys, tehtiinkö päätös liian nopeasti. Kesään mennessä tulisi olla
lakiesitys eduskunnalle valmis. EU-lainsäädäntö ei vaadi yhtiöittämistä, vaan kyseessä on kansallisesta päätöksenteosta.
Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen ja uuden lain voimaan tulo on siirtynyt. Ministeri Rehula
vastannut, että meillä on vuosi aikaa pohtia eduskunnan kyselytunnin vastauksia. Kyselytunnilla käytiin keskustelua
muun muassa vammaisten 75-vuoden ikärajasta, mikä nousi keskusteluun kuntien normipurkujen yhteydessä. Uusi
laki tullee voimaan vuonna 2019.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin Ari Laitinen sekä Luca Nordfors.
4 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Edellisen kokous pöytäkirja jäi tarkistettavaksi seuraavaan kokoukseen.
6 § MUUT ASIAT
- Keskusteltiin Vammaisten Yhteistyötoimikunnan (VYT) ja yhdistysten tilanteesta, sillä kaupunki on vetänyt
avustuksen pois.
- Valtakunnallinen vammaisneuvosto on pyytänyt nimenmuutoksen takia nimiehdotuksia. Tähän mennessä
eniten kannatusta on kerännyt Vammaisoikeuksien neuvosto.
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Raumalla on käynnistynyt liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta. Suunnitelma laaditaan kaupungin eri
toimialojen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja poliisin yhteistyönä. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa käydään läpi Rauman liikenneturvallisuustilanne niin tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien, liikennekäyttäytymisen kuin koetun turvallisuuden näkökulmasta. Kartoituksessa esiin nouseviin ongelmiin esitetään liikennekasvatukseen ja viestintään, eri toimijoiden yhteistyöhön sekä liikenneympäristöön ja -palveluihin liittyviä toimenpiteitä. Suunnitelma valmistuu marraskuussa 2016. Suunnitelmaan on
pyydetty vammaisneuvostolta kannanottoa, puheenjohtaja lupautui vastaamaan.
Keskusteltiin hälytysajoneuvojen oikea-aikaisesta perille pääsystä Sinisaaressa Karjalankadun Nesteen takaisissa taloissa. Puheenjohtaja ollut yhteydessä jo pelastuslaitoksen ajomestariin, joka ohjeistanut, että
kaupungin tulisi kiinnittää tiekyltit oikeisiin paikkoihin. Sihteeri jatkaa selvittelyä ja on yhteydessä isännöitsijöihin.
Keskusteltiin syksyn curling-turnauksesta sekä sisäpetanque ja boccia.
Vammaisneuvoston Hyvä kaveri –stipendi annetaan viimeisen päivän koulun aamuavauksen yhteydessä,
jos koululle sopii eikä koululla ole muita vaihtoehtoja pohdittuna.

7 § SEURAAVA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Pidetään 23.5.2016 klo 18.00 kaupungintalolla.
8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

ALLEKIRJOITUKSET

Rauno Glad
puheenjohtaja

Vesa Kiiski
sihteeri

Ari Laitinen
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