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RAUMAN VAMMAISNEUVOSTO
Asia:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Vammaisneuvoston kokous
21.11.2016 klo 18.00 – 19.30
Rauman kaupungintalo, kokoushuone 8
Rauno Glad, puheenjohtaja
Seija Smedberg, Rauman Seudun Selkäyhdistys
Sari Siivonen, Rauman Seudun Kuurot
Juha Tiihonen, Mielenterveysyhdistys Friski Tuult
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
Käytiin kokouksessa läpi, hyväksyttiin.
5 § YHTEENVETOA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET, EHDOTUKSIA TOIMINTASUUNNITELMAAN
Rauman vammaisneuvosto on saanut vietyä eteenpäin pieniä ja isoja asioita kaksivuotiskaudella: terveyskeskuksen induktiosilmukat, ramppeja, Naulan työkeskus, liikennevalojen hälytysäänet, Curling-turnaus. Myös määrärahoja on opittu käyttämään, mutta hyvin harkitusti.
Keskusteltiin vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan (VYT) yhteistyöstä.
Tulevaisuuden haasteita: uusi vammaispalvelulaki (voimaan 2019), perustulokokeilu, toimeentulotuen Kela-siirron
jälkeen harkinnanvaraisesti päätettävä jää edelleen kunnille, terveyskeskuksen asiakasmaksujen korotus, päivähoidon rajaukset, mielenterveysasiakkaiden ja – potilaiden hoitokäytännöt ja – polut.
Ehdotuksia toimintasuunnitelmaan: Hyvä kaveri – stipendi, Curling-turnaus, Apuvälinemessut, uuden kauppakeskuksesta esteettömyyslausunto, joukkoliikenteen kilpailutus, uuden Naulan avajaiset.
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6 § MUUT ASIAT
- Uudet yhdistykset vuosina 2017–2018 vammaisneuvostossa: Rauman Kuulonhuoltoyhdistys, Rauman
Seudun MS-yhdistys sekä Rauman Invalidit.
- Valtakunnallisen vammaisneuvoston tiedote (3/2106): Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysmies
Kalle Könkkölä on jättänyt esityksensä vammaislainsäädännön vaihtoehtoisista säästöistä. Se julkaistiin
14.10.2016. Könkkölä ehdottaa muun muassa invalidivähennyksen poistoa, liikkumisen tukeen ja henkilökohtaiseen apuun uusia ratkaisuja, kuten leasing-autoja ja henkilökohtaisen budjetin sovelluksia sekä hallinnon keventämistä. Vammaislainsäädännön uudistuksella odotetaan säästettävän 61 miljoonaa euroa.
Luonnos uudeksi vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi on tarkoitus saada lausunnoille
keväällä 2017. Könkkölän tekemät ehdotukset huomioidaan jatkotyöskentelyssä. Hallitus on luopunut aikeestaan karsia yli 75-vuotiaiden vammaispalveluita. Kunnalliset vammaisneuvostot toimittivat viime keväänä hallitukselle kannanoton, jossa ikärajan asettamista vammaispalveluihin vastustettiin.
- Rauman kaupungin vammaistyö sekä liikuntatoimi valmistelivat vuonna 2010 avustajakortin asiakkaan
avustajalle. Vammainen/sairas on saanut ottaa avustajan mukaansa maksutta uimahalliin. Vuonna 2010
avustajakortin tarve oli vain uimahalliin. Nyt on tullut asiakaskyselyjä kortin mahdollisesta laajentamisesta
liikunta- ja kulttuuripalveluissa Raumalla. Liikuntatoimi selvittää asiaa parhaillaan.
- Keskusteltiin liikuntapaikkojen maksujen korottamisesta ja siitä, tehdäänkö vammaisneuvoston nimissä
lausunto. Keskustelun jälkeen päädyttiin antamaan seuraava lausunto: Rauman vammaisneuvoston mielestä vammais- ja potilasjärjestöjen urheilutoiminta tukee vammaisten ja sairaiden toimintakyvyn ylläpitämistä ja sosiaalista kanssakäymistä.
- Kaupunginhallituksen edustaja toivoi kuljetuspalvelun mahdollisia parannusehdotuksia seuraavan päivän
sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen. Keskusteltiin kuljetuspalveluiden parannuksista: takseille pitäisi olla riittävästi aika siirtymiselle (autoille tehdään liian tiukat aikataulut, eivät ehdi ja ovat myöhässä) sekä 10 minuutin odotusaika.
7 § SEURAAVA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Pidetään kun uuden vammaisneuvoston jäsenet ovat päätetty vuorossa olevassa vammaisyhdistyksessä sekä
sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kaupunginhallituksen edustaja nimetty kaupunginhallituksessa.
8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti menneistä kahdesta vuodesta ja toivotti onnena ja menestystä uudelle vammaisneuvostolle.
Myös kaupunginhallituksen edustaja kiitti menneistä vuosista. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
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