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Asia:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Vammaisneuvoston kokous
4.4.2019 klo 17.00 – 18.15
Rauman kaupungintalo, kokoushuone 8
Ari Laitinen, Hengitysyhdistys ry, puheenjohtaja
Mikko Hankaankorpi, Satakunnan Näkövammaiset ry
Riina Peltomaa, Rauman Seudun Neuroyhdistys ry
Sari Siivonen, Rauman Seudun Kuurot ry
Mirja Ylijoki, kaupunginhallituksen nimeämä edustaja
Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, sihteeri

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen ja toivotti vieraan tervetulleeksi. Käytiin lyhyt esittelykierros.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin Mikko Hankaankorpi ja Riina Peltomaa.
4 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Käytiin läpi, ei huomauttamista.
5 § KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA KALLE LEPPIKORPI
Alustuksessa puheenjohtaja Ari Laitinen nosti esille muun muassa budjettiasiat, joista neuvosto haluaa
kuulla.
Kalle kertoi Vahva Vakaa Rauma – työstä ja sen tarpeellisuudesta. Taloudentila pitää nyt oikaista ja
käydä läpi palvelurakenne. Enää ei mahdollista tehdä yksittäisiä leikkauksia, vaan esimerkiksi luovutaan
turhasta kiinteistömassasta. Päätökset tehdään kuluvan vuoden aikana. Päätökset toimeenpannaan
täytäntöön vuonna 2022, johon mennessä 15 M€ karsintatavoite on saatu kasaan. Kuluvalla talouskaudella ei tehdä äkkijarrutuksia. Sosiaali- ja terveystoimialan 5,7 M€ vuoden 2019 klappia ei ole tarkoitus
kuroa kiinni vuonna 2019.
Keskusteltiin työosuusrahasta. Sekä Kallen että vammaisneuvoston toiveena on se, että asia hoidetaan
päiväjärjestyksestä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on jo pyytänyt asiasta esityksen virkamiehiltä ja asia
tuodaan valiokunnan päätettäväksi.
Puheenjohtaja Ari kysyi, ketkä voivat osallistua kaupunginhallituksen iltakouluun muun muassa Karin
kampuksen suunnitteluun liittyen. Vammaisneuvosto toivoi myös mahdollisuutta osallistua, Kalle lupasi
ottaa asian esille seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.
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6 § KAIKKIEN MERIKAUPUNKI – HANKE
Merimuseolla on tällä hetkellä Kaikkien merikaupunki -tapahtumahanke käynnissä. Hanke toimii niin, että
tapahtumia ehdotetaan verkkolomakkeen kautta, joista raati valitsee muutamia tapahtumia järjestääkseen. Merimuseo yrittää tavoittaa erityisesti sellaisia ryhmiä, joille ei tapahtumia järjestetä ja jotka haluaisivat tapahtumia tehdä. Valitut tapahtumat saavat toteuttamiseen rahoitusta sekä tapahtumatuottajan
kummikseen auttamaan tapahtuman järjestelyissä. Tapahtumia ei järjestetä valmiiksi kenenkään puolesta, vaan ehdottajien tulee olla itse mukana tapahtuman järjestelyissä.
Sovittiin, että jätetään asia hautumaan ja järjestöjen edustajat ottavat asian esille omissa järjestöissään.
Palataan uudelleen myöhemmin asiaan.
7 § MUUT ASIAT
- Vaalipaneeli 2.4.2019 onnistui hyvin, ehdokkaita oli saapunut hyvin. 8 panelistia ja 36 osallistujaa. Keskustelu oli vilkasta, yleisö otti aktiivisesti osaa. Ehdokkaat näkivät yhdistykset suurena
voimavarana yhteiskunnalle.
- Vammaisneuvostolle on esitetty korjauspyyntö asiakastyytyväisyyteen liittyen Aittakarinkadun liikenteestä. Alueella on kova rekkaliikenne, mukana myös kemikaalikuljetuksia. Liikennemäärät
ovat kasvaneet huomattavasti. Asiasta on tehty lukuisia pyyntöjä myös muille tahoille. Sovittiin,
että viedään asia kaupungin liikenneturvallisuusryhmään.
8 § SEURAAVA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Sovittiin ti 21.5.2019 klo 17.00 Rauman Invalidien mökillä.
9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15
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