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Asia:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Vammaisneuvoston kokous
28.2.2019 klo 18.00 – 19.30
Rauman kaupungintalo, kokoushuone 8
Ari Laitinen, Hengitysyhdistys ry, puheenjohtaja
Riina Peltomaa, Rauman Seudun Neuroyhdistys ry
Sari Siivonen, Rauman Seudun Kuurot ry
Matti Pitkänen, Rauman Invalidit ry
Mirja Ylijoki, kaupunginhallituksen nimeämä edustaja
Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, sihteeri

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin Riina Peltomaa ja Sari Siivonen.
4 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Käytiin läpi, ei huomauttamista.
5 § KEHITYSVAMMAISTEN TYÖOSUUSRAHA
Kehitysvammaisten ateriamaksu on nostettu valiokunnassa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen
mukaisesti. Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunta korotti vuonna 2019 osan, ja vuonna 2020
loppuosa korotetaan. Ateriamaksujen korotus tarkoittaa sitä, että kaikkien työtoimintaan osallistuvien
työosuusraha ei kata ateriamaksuja. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut virkamiehille kokouksessa
26.2.2019 ohjeen laatia asiasta selvityksen.
6 § IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIKESKUS- KAUNISJÄRVEN REMONTTI
VYT:ssä noussut esille, että Kaunisjärveen voitaisiin perustaa oma apteekki. Ajatuksena on säästää kuljetuspalvelussa: ei tarvitsisi asioida erikseen apteekissa, vaan asian voisi hoitaa Kaunisjärvellä. Apteekkitoiminta on keskitetty Poriin, mutta asiaa selvitetään. Palataan asiaan mahdollisesti jo seuraavassa
kokouksessa.
7 § EDUSKUNTAVAALIPANEELI 2019
Puheenjohtaja on jo sopinut vaalipaneelin järjestämisestä tiistaina 2.4.2019 klo 13.00 alkaen Vanhalla
kansalaisopistolla (Kirkkosillan pielessä keltainen rakennus). Paikalle kutsutaan yksi ehdokas puolueesta. Järjestäjätahoina ovat ainakin Vammaisjärjestöjen Yhteistyötoimikunta (VYT) sekä vammaisneuvosto. Puheenjohtaja kysyy myös ikäneuvoston kantaa asiaan.
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8 § EU:N VAMMAISKORTTI
Matti esitteli EU:n vammaiskortin ja kertoi sen periaatteista. Lisätietoja www.vammaiskortti.fi Kunnan
yksityiset ja julkiset toimijat voivat ilmoittaa omat esteettömät kohteet. Rauman vammaisneuvosto on jo
aiemmin Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa esteettömyyshankkeessa tarjonnut esteettömien
kohteiden kartoittamisesta ja niiden parannusehdotuksista. Hankkeessa olisi kohteet viety nettiin esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisten matkailijoiden tiedoksi. Miten saavutamme toimijat, jotka veisivät tietonsa
järjestelmään? Esittelytilaisuus, viestiä kaupungin omille vastaaville toimijoille, valtuustolle? Miten yrittäjille?
9 § OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA, KALLIONIKULAN UUDISTAMINEN
Vammaisneuvostolla ei ole mainittavaa asiasta.
10 § MUUT ASIAT
- Maauimalan allasnostin asiassa oltu yrittäjään yhteydessä, mutta yrittäjä ei päässyt lomaesteiden
takia valiokunnan kokoukseen.
11 § SEURAAVA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Sovittiin to 21.3.2019 klo 18.00 kaupungintalolla.
12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.
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