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Asia:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Vammaisneuvoston kokous
5.3.2018 klo 18.00 - 20.05
Rauman kaupungintalo, kokoushuone 8
Sirpa Lagerberg-Hannukainen, Satakunnan Näkövammaiset, Rauman osasto, puheenjohtaja
Riina Peltomaa, Rauman Seudun MS-yhdistys
Sari Siivonen, Rauman Seudun Kuurot ry
Leila Peltomaa, Rauman kuulo ry
Matti Pitkänen, Rauman Invalidit ry
Vesa Kiiski, sihteeri, vammaistyön päällikkö

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen ja toivotti kokouksen vieraan tervetulleeksi.
2 § SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUULOASEMAN KUNTOUTUSOHJAAJA KAIJA
KAUPPI
Hälytysapuvälineet (ovikello, summeri) ja induktiosilmukat ovat kunnan järjestämiä vammaispalvelulain
mukaan. Hälytysapuvälineissä käytetään WHO:n vaikeavammaisen määritelmää. Vaikeavammaisuus
todetaan kuulokäyrästä. Kunta ei maksa perushyödykettä eli ovikelloa; järjestelmä on lisä ja siten korvattava. Järjestelmässä on valo ja/tai ääni.
Kännykät ovat ongelma, siihen liitettävät järjestelmät ovat epäluotettavia: akku loppuu, valo syttyy esimerkiksi, kun viesti tai puhelu tulee. Palovaroittimet asennetaan neliöiden mukaan asuntoon. Asiakas
huolehtii kuluvista osista eli pattereista; pitäisi vaihtaa kerran vuodessa. Induktiosilmukka: asiakkaan
tulee huolehtia itse johdoista, laitteen säätämisestä itselle sopivaksi. Pitkäikäisiä, joten mallit eivät muutu
vuosikausiin.
Harkinnanvaraisia apuvälineitä: edellytyksenä on kuulovammainen ja lisäksi jotain muuta, kuten motoriikka heikkoa. Tietokoneet nähdään yleishyödykkeenä, eikä niitä enää ole myönnetty Satakunnassa.
Asiakkaita on noin 14 000 Satakunnassa. Asiakasmäärä on kasvanut vuosien myötä, muun muassa
siksi, että asiakkaiden tietämys on lisääntynyt ja apuväline hankitaan yhä nuorempana.
3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin Sari Siivonen sekä Riina Peltomaa.
5 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Käytiin läpi, ei huomauttamista.
6 § KYSELY: IKÄÄNTYNEILLE SUUNNATUSTA ARKEA HELPOTTAVAN TEKNOLOGIAN
OPASTUS- JA NEUVONTAPAIKOISTA
Täytettiin kokouksessa.
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7 § OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
- Nallepolun asemakaavan muutos: Vammaisneuvosto toteaa seuraavaa: kolme hoivakotia samalla paikalla on liikaa, pitäisi hajauttaa ympäri kaupunki.
- Kodiksamin, Kuolimaan ja Mäentaan osayleiskaava: Vammaisneuvosto toteaa seuraavaa: Ei
lausuttavaa.
8 § MUUT ASIAT
- Puheenjohtaja jakoi Ikäihmisten messuista esitteen 20.3.2018 Kansalaisopistolla. Jos yhdistys
haluaa osallistua, ilmoittautumiset viimeistään 6.3.2018 mennessä. Satakunnan näkövammaiset
suunnitelleet Prime Cafe Kansalaisopistolla. Tarkoituksena on, että näkevät kahvittelisivat pimeässä ja kokisivat näkövammaisen arjen.
- Kuuloliitto toivoo yhteistä tapahtumaa esteettömyyteen liittyen muiden järjestöjen kanssa.
- Keskusteltiin ”Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen” YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman 2018–2019 julkistamistilaisuudesta, ja kuka
mahdollisesti osallistuu. Ehdotettiin Mattia.
- Sihteeri kertoi EU:n Vammaiskortista. Kortti tulee käyttöön Suomessa 1.5.2018. Korttia haetaan
kelasta. Lisätietoa www.vammaiskortti.fi Sihteeri ollut yhteydessä kaupunkikehitykseen, jolla on
edustaja Rauman Yrittäjien hallituksessa sekä kaupungin sivistystoimialaan.
9 § SEURAAVA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Pidetään maanantaina 9.4.2018 klo 18.00 kokoushuone 8.
10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.
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