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Asia:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Vammaisneuvoston kokous
14.5.2018 klo 18.00 – 19.50
Rauman kaupungintalo, kokoushuone 8
Ari Laitinen, Hengitysyhdistys ry, puheenjohtaja
Sirpa Lagerberg-Hannukainen, Satakunnan Näkövammaiset, Rauman osasto
Riina Peltomaa, Rauman Seudun Neuroyhdistys ry
Sari Siivonen, Rauman Seudun Kuurot ry
Matti Pitkänen, Rauman Invalidit ry
Kristiina Kuusio, strateginen asiantuntija, Rauman kaupunki
Vesa Kiiski, sihteeri, vammaistyön päällikkö

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen ja toivotti kokouksen vieraan, Kristiina Kuusion tervetulleeksi.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin Riina Peltomaa ja Sari Siivonen.
5 § KRISTIINA KUUSIO: RAUMAN KAUPUNGIN HYVINVOINTIOHJELMA
Hyvinvointiohjelman valmistelu, yhteensä neljä eri ohjelmaa. Ohjelmat ovat linjattu sosiaalihuolto-,
terveydenhuolto- ja kuntalakiin.
Hyvinvointi-indikaattorit, yhteensä kuusi erilaista osa-aluetta







Talous ja elinvoima: muun muassa yhtenä indikaattorina on ikärakenne.
Lapset, nuoret ja lapsiperheet: Rauma on suhteellisen hyvässä mallissa, ei paljon, mihin kiinnitettäisiin huomiota. Palvelun tarve kasvaa hallitusti, väestörakenteen muuttumisesta huolimatta.
Nuoret ja nuoret aikuiset: Raumalla melko hyvä tilanne muun muassa nuorisotyöttömyys on matala.
Työikäiset: työttömiä on suhteessa kuin muuten maakunnassa tai Varsinais-Suomessa.
Ikäihmiset: Kotihoidon piirissä olevien asukkaiden osuus on kasvanut.
Kaikki ikäryhmät: Raumalla on hyvä terveystilanne.

Keskusteltiin valtuustokauden hyvinvoinnin painopistealueista. Sovittiin, että toimitetaan Kristiinalle
Yhteistyöverkosto tavoitteet – lomake, jossa samoja asioita kuin nyt on puheena. Lisäksi toivotaan, että
hyvinvointiohjelmassa huomioidaan vähintään mainintana YK:n vammaissopimus.
4 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Käytiin läpi, ei huomauttamista.
6 § YHTEISTYÖVERKOSTOJEN TAVOITTEET VALTUUSTOKAUDELLE (-> 2021)
Lomake täytettiin, palautus viimeistään 18.5.2018.
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7 § VERKKOKYSELY VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSISTA
Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumi ry:n yhteistyössä toteuttamaan verkkokyselyyn vammaisten
henkilöiden oikeuksista voi vastata 30.5.2018 asti.
Suomi antaa ensimmäisen raporttinsa vammaisten henkilöiden oikeuksia valvovalle komitealle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaisyleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden
omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaisyleissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä. Kysely kattaa vammaisyleissopimuksen aihealueet.
Sihteeri laittaa kaikille jäsenille linkin ja jokainen täyttää itse.
8 § MUUT ASIAT
- EU:n vammaiskortin saa helpoiten, kun pyytää Kelasta lähettämään linkin omaan sähköpostiosoitteeseen. Uusimman tiedon mukaan 21.5 alkaen voi hakea korttia.
- Hyvä Kaveri – stipendi: annetaan Nanun koulun oppilaalle 2.6. Tarkempi kellonaika ja paikka eivät ole vielä tiedossa, sihteeri ilmoittaa stipendin luovuttajalle eli Arille.
9 § SEURAAVA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Pidetään maanantaina 11.6.2018 klo 16.00 Toimelan Toimintakeskuksessa.
10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
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