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RAUMAN VAMMAISNEUVOSTO
Asia:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Vammaisneuvoston kokous
20.3.2017 klo 18.00 – 19.25
Rauman kaupungintalo, kokoushuone 6
Rauno Glad, puheenjohtaja
Seija Smedberg, Rauman Seudun Selkäyhdistys
Sari Siivonen, Rauman Seudun Kuurot
Sirpa Lagerberg-Hannukainen, Satakunnan Näkövammaiset, Rauman osasto
Juha Tiihonen, Mielenterveysyhdistys Friski Tuult
Ari Laitinen, Rauman Seudun Hengitysyhdistys
Vesa Kiiski, sihteeri, vammaistyön päällikkö

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi. Kaupunginhallitus päätti 16.1.2017
jatkaa ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston, veteraaniasian neuvottelukunnan, elinkeinoneuvottelukunnan ja kylien neuvottelukunnan toimikaudet 31.5.2017 asti.
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 § KULJETUSPALVELU
Vammaisneuvoston jäsenet olivat saaneet kuljetuspalvelun asiakasohjeet etukäteen luettavaksi. Vammaisneuvosto kävi keskustelua asiakasohjeista. Ohjeita pidettiin selkeinä ja hyvinä. Erikoistilausten eli
neljä matkaa ilman tunnin tilausaikaa lisäämisessä pitää olla maltillinen, jotta itse järjestelmä ei romutu.
Asiakkaiden toivotaan suunnittelevan matkoja etukäteen.
6 § SAAVUTETTAVUUSDIREKTIIVIN LÄHTÖTILANNEKYSELY
Direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan
22.12.2016. Direktiivissä säädetään julkisen sektorin toimijoiden yleisölle avointen verkkopalveluiden
saavutettavuudelle asetettavista teknisistä vaatimuksista sekä saavutettavuuden valvonnan ja raportoinnin keinoista. Käytännössä direktiivi velvoittaa julkisen sektorin organisaatiot toteuttamaan verkkosivustot niin, että ne ovat mahdollisimman hyvin saavutettavia ja kaikkien käyttäjien käytettävissä.
Vastattiin kokouksessa yhdessä. Vastausaikaa oli 31.3.2017 saakka.
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7 § MUUT ASIAT
- Vammaisneuvosto toivoi, että Hyvä kaveri – stipendi laitetaan jälleen hyvissä ajoin liikkeelle.
- Keskusteltiin Järjestötalon tilanteesta ja sen laajennusmahdollisuudesta, sillä Raumalla on
käyty keskustelua kokonaan uudesta Senioritalosta. Järjestötalon kiinteistössä olisi vuokrattavana yhteensä 150 neliötä lisätilaa. Kaupungille tiloista tulisi noin 500 € lisäkustannus vuodessa, Veikkaus maksaisi lopun. Järjestötalon päivittäinen käyttöaste on todella hyvä. Vammaisneuvosto haluaa heittää haasteen Rauman ikäneuvostolle Järjestötalon kehittämiseen.
Keskiviikkona 22.2.2017 Järjestötalolla pidetään katselmus, johon osallistuu myös kaupunginjohtaja Kari Koski.
- Järjestötalolla pidetään toukokuussa Satasoten tiedotustilaisuus. Tarkempi aikataulu tarkentuu myöhemmin.
- Yhdistykset ovat päättäneet hankkia kahdet curling-välineet.
- Sihteeri kertoi vuoden 2016 vammaistyön tilinpäätöksestä. Vammaistyön toimintatuotot koko
tulosyksikössä toteutuivat suunnitellusti: toteumaprosentti oli 100,8 eli 5 000 €. Sitä vastoin
toimintakate ylittyi koko tulosyksikössä 535 000 € eli 105,3 %. Ylitystä tuli muun muassa henkilökohtaisen avun asiakasmäärän kasvusta, omaishoitajien vapaiden käytön lisääntymisestä,
vammaispalvelulain mukaisesta palveluasumisesta sekä kehitysvammahuollon yllättävien ja
kalliiden laitoshoitopaikkojen ostamisesta. Laitoshoitopaikkojen ostamista lukuun ottamatta
talousarviota laadittaessa kesällä 2015 vammaistyö joutui karsimaan talousarviomäärärahoja
palveluista.
8 § SEURAAVA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Kaupungintalolla maanantaina 24.4.2017 klo 18.00.
9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

ALLEKIRJOITUKSET

Rauno Glad
puheenjohtaja

Vesa Kiiski
sihteeri

Ari Laitinen

Sirpa Lagerberg-Hannukainen

