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Asia:
Aika:
Paikka:

Vammaisneuvoston kokous
9.4.2018 klo 18.00-20.00
Rauman kaupungintalo, kokoushuone 8

Läsnä:

Ari Laitinen, Hengitysyhdistys ry, puheenjohtaja
Sirpa Lagerberg-Hannukainen, Satakunnan Näkövammaiset, Rauman osasto,
Riina Peltomaa Rauman Seudun Neuroyhdistys ry
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 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin Sirpa Lagerberg-Hannukainen ja Matti Pitkänen.
4 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Käytiin läpi, ei huomauttamista.
5 § MAAKUNNALLISEN VAMMAISNEUVOSTON PERUSTAMINEN
Sote- ja maakuntauudistus toteutetaan 1.1.2020 alkaen. Maakunta vastaa jatkossa muun muassa vammaispalvelusta. Maakunnan on asetettava maakunnalliset vammaisneuvostot vammaisten henkilöiden
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Maakunnallisella vammaisneuvostolla tulee olla
mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Maakunnallisen vammaisneuvoston jäsenet eivät olisi maakunnan luottamushenkilöitä, joten he eivät hoida
tehtäväänsä virkavastuulla. Maakuntien vammaisneuvostoihin jäsenet valitaan maakunnan kuntien
vammaisneuvostoista.
Maakunnan on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Käytännössä tämä tarkoittaa
muun muassa siitä, että neuvoston toiminalle osoitetaan esteettömät kokoustilat sekä varataan määrärahat matkakustannuksiin. Maakunta päättää tarkemmin vammaisneuvoston toimikaudesta, valintatavasta, kokoonpanosta ja sen laajuudesta. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.
6 § EU:N VAMMAISKORTTI
Keskusteltiin EU:n Vammaiskortista. Kortti tulee käyttöön Suomessa 1.5.2018. Korttia haetaan kelasta,
voi hakea jo nyt. Lisätietoa www.vammaiskortti.fi
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7 § YHTEISTYÖVERKOSTO
Yhteistyöverkostot määriteltiin 1.6.2017 kaupungin organisaatiouudistuksessa seuraavasti: ”Yhteistyöverkosto on kaupungin vetovastuulla oleva, organisaation kokonaisnäkemyksen ja ulkoiset sidosryhmät
sisältävä tavoitteellinen verkosto. Sen tehtävänä on kehittää ja koordinoida sille asetettuja tavoitteita ja
toteuttaa kuntalain edellyttämää vuoropuhelua kaupunkiorganisaation ja eri sidosryhmien välillä. Yhteistyöverkostojen tehtävät ja tavoitteet ovat osa kaupunkiorganisaation operatiivista toimintaa ja sen kehittämistä. Kullekin verkostolle määritellään vastuutoimiala ja nimetty vastuuhenkilö / koollekutsuja.”
Kaupunginhallitus on velvoittanut (8.5.2017 § 253) yhteistyöverkostot laatimaan toiminnalleen tavoitteet,
jotka tuodaan kootusti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kevään 2018 aikana.
Täytettiin tavoitelomaketta ja jatketaan seuraavassa kokouksessa. Lomake pitää palauttaa 18.5.2018.
8 § MUUT ASIAT
- Invalidiliiton huomio vammaispalvelun kuljetuspalveluongelmat, kuten Lukon peli-illat, jolloin ei
ole autoja riittävästi. Asiakkaat ovat joutuneet odottamaan pitkiä aikoja. Koskee erityisesti invaautoja. Sovittiin, että pidetään vammaisneuvoston kutsuma yhteispalaveri kuljetuspalvelujen toimivuudesta syyskuussa 2018. Kutsutaan mukaan käyttäjät, palveluntuottajat, vammaisneuvosto
sekä virkamiehet.
- Otetaan yhteyttä Hyvä kaveri -stipendistä Nanun kouluun.
9 § SEURAAVA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Pidetään maanantaina ma 14.5.2018 klo 18.00 kokoushuone 8.
10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
ALLEKIRJOITUKSET
Ari Laitinen
puheenjohtaja

Vesa Kiiski
sihteeri

Sirpa Lagerberg-Hannukainen

Matti Pitkänen
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