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RAUMAN VAMMAISNEUVOSTO
Asia:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Vammaisneuvoston kokous
26.9.2016 klo 18.00 – 19.50
Rauman kaupungintalo, kokoushuone 8
Rauno Glad, puheenjohtaja
Seija Smedberg, Rauman Seudun Selkäyhdistys
Sari Siivonen, Rauman Seudun Kuurot
Sirpa Lagerberg-Hannukainen, Satakunnan Näkövammaiset, Rauman osasto
Ari Laitinen, Rauman Seudun Hengitysyhdistys
Vesa Kiiski, sihteeri, vammaistyön päällikkö

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin Ari Laitinen sekä Sirpa Lagerberg-Hannukainen.
4 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Kiersi kokouksen aikana, hyväksyttiin. Keskusteltiin siitä, että olisiko mahdollista laittaa muistio nettiin jo ennen
hyväksymistä. Hyväksyttiin uusi käytäntö.
5 § NAULAN TYÖKESKUS
Valmistumisaikataulu on muuttunut, uusi valmistumisaikataulu on 1.4.2017. Aikataulun venyminen johtuu kuntoutuskeskuksen siirrosta Satakunnan sairaanhoitopiiriltä Rauman kaupungille ja kiireellisempien tilojen saneeraus
samassa kohteessa, johon Naulan työkeskus myös tulee. Korjaustoimista vastaa molemmissa kohteissa sama
kiinteistöosakeyhtiö. Virkamieskatselmus torstaina 29.9.2016 kohteessa.
6 § KULJETUSPALVELU
Keskusteltiin kuljetuspalvelusta. Sihteeri päivitti uusimmat kuulumiset: Rauman Ula-Taksi Oy ottaa 26.9.2016 käyttöön inva-autojen työvuorotaulukot, mikä taannee sen, että autoja on jatkossa käytössä viikon eri päivinä, esimerkiksi sunnuntaiaamupäiväisin. Kyytien yhdistelyaste on noin 15 % eli suurin osa matkustaa edelleen yksin. Satakunnan Aluetaksi Oy pohtii miten kyydinvälityksen toimivuus taataan, muun muassa lisähenkilöstön rekrytointia on
pohdittu. Asiakas voi edelleen poiketa koti-kauppamatkalla esimerkiksi pankkiin. Tästä pitää ilmoittaa kyydinvälitykseen, jotta auto pakotetaan odottamaan. Myös kuljettajalle voi kertoa matkan aikana pikaisesta matkan muutoksesta, ja pysähdys on mahdollista.
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7 § TALOUSARVIOESITYS 2017
Budjetista on tulossa todella tiukka. Sosiaalipalvelujen tulosalueen (aikuis- ja perhetyö, lastensuojelu sekä vammaistyö) leikkaus tehdään kokonaan vammaistyöstä. Karsinta on – 2 prosenttia tämän vuoden toimintakatteesta.
Sosiaalipalveluilta vaadittiin vielä lisäkarsintaesityksessä (koko virasto 0,9 M€ yli raamin) esitys 470 000 € karsintakohteista. Vammaistyöstä on enää mahdollista leikata kahdesta määrärahaperusteisesta palvelusta, sillä muut on
jo höylätty minimiin ja lakisääteisistä ei voi leikata. Vammaistyön ehdotuksena olivat sosiaalihuoltolain mukaan
myönnettävät kuljetuspalvelut (noin 150 asiakasta, 50 000 €) sekä osa omaishoidon lakkauttaminen. Kumpaakaan
ei jouduta tekemään, vaihtoehdot löytyivät muualta virasto!
8 § KAAVAN LAUSUNTOPYYNTÖ
Käytiin saatua kaavapyyntöä läpi. Todettiin, että olisi jälleen kerran hyvä saada kaavoittaja kertomaan kokoukseen
tarkemmin. Sihteeri tiedustelee kaavoituksen aikatauluja.
9 § MUUT ASIAT
- Keskusteltiin yhteisen Curling-varustepaketin ostamisesta Järjestötalolle. Rahoitus löytynee eri tahoilta.
- VYT:n kirkkopyhä 25.9.2016.
- Satasoten kuntakierros tulossa syksyn aikana, myös vammaisneuvostosta on hyvä olla jonkun mukana.
10 § SEURAAVA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Pidetään kaavoittajan aikataulun mukaan kaupungintalolla.
11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
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