RAISION KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Sosiaali- ja terveyskeskus

2/2018

Vammaisneuvosto

AIKA: 7.2.2018, klo: 17.00
PAIKKA: Raision kaupungintalo, Csóngrad
JÄSENET: Janne Mäki-imppula (pj.) Turun Seudun Hengitysyhdistys ry
Maarit Virkki

Killin kehitysvammaisten Tuki ry

Jussi Syrjälä

Raision Seudun Invalidit ry

Jere Jokinen

Raision Seudun Viittomakieliset ry

Matti Järviö

Kynnys ry Turun toimikunta

Riitta Nikkonen

Sotainvalidien Veljesliiton Raisio-Maskun osasto ry

Sirkka Nummela

Raision Seudun Sydänyhdistys ry

Päivi Helminen

1§

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry

Maija Räsänen (vpj.)

Raisio-Naantali Fountain House ry, Karvetin Klubitalo

Kalevi Laitinen

Raision kaupunki, tekninen keskus

Leena Tuikkala (siht.)

Raision kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Janne Mäki-Imppula avasi kokouksen klo 17.06.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Asialista hyväksyttiin.

4§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

5§

Toimintasuunnitelman mukainen Arto Raassinan vierailu ei toteutunut, koska hänelle ei
sopinut kokouksen ajankohta. Vierailu pyritään järjestämään myöhemmin.
6§

ILMOITUS ASIAT
Kokouksessa keskusteltiin Turun Seudun Vammaisjärjestöt ry:n kutsusta yhteistyökokoukseen
26.2.18, klo: 17.30 alkaen. Kutsu on lähetetty sähköpostitse tai kirjeitse jäsenille. Neuvostosta
useampi jäsen on osallistumassa ja sovittiin, että jokainen huolehtii oman ilmoittautumisen. Aikaa
ilmoittautua on 20.2. asti. Pj toi esiin, että kutsun jakelussa ei ole Ruskon vammaisneuvostoa
mukana. Sovittu, että sihteeri lähettää kutsun tiedoksi myös Ruskon vammaisneuvoston
sihteerille.
Vammaisneuvostopäivät ovat 8.-9.2.18 ja sinne osallistuvat tuovat totuttuun tapaan yhteenvedon
päiviltä huhtikuun vammaisneuvoston kokoukseen.
Seuraavaan vammaisneuvoston kokoukseen pyydetään esteettömyysasiantuntija Tiina Solasvuota
pitämään koulutuksen. Sihteeri on yhteydessä häneen heti seuraavana päivänä. Sovittu
kokouksessa, että myös varajäsenet voivat osallistua koulutukseen ja heidän osallistumisestaan
ilmoitetaan sihteerille kahvitarjoilun järjestämiseksi.

7§

MUUT ASIAT
Matti Järviö otti puheeksi Turun vammaisneuvoston aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnalle
koskien vaikeavammaisten kuljetuspalvelun ehtojen muuttamista. Aloite ja asiaa koskeva
mielipidekirjoitus Turun Sanomissa tulevat pöytäkirjan liitteiksi. Muutos herätti keskusteltua ja
sen perusteena olevat teknisten syiden todettiin vaikuttavan riittämättömiltä, Muutosta ollaankin
ilmeisesti perumassa Turussa. Raisiossa muutoksiin matkojen käyttämisessä joustavasti ei ole
lähdetty, mistä välitettiin kiitos Raision vammaispalveluille.
Maija Räsänen kertoi Taksidatan jonotusajan muuttuneen maksulliseksi ja jonot ovat usein pitkiä.
Maarit Virkki otti esiin Raision hoitotarvikejakelun ohjeistuksen max. viiden vaipan myöntämisestä
maksutta, kun lain mukaan vaippoja tulee myöntää tarpeen mukaan. Ohjeistusta tulisi korjata
tämän osalta, koska nyt osa enemmän vaippoja tarvitsevista ei välttämättä tiedä olevansa
oikeutettu tarvitsemaansa määrää. Ohjeistus otetaan esille myöhemmin.
Riitta Nikkonen otti puheeksi, että Raision terveyskeskuksen ovi aukeaa vasta klo 8.00, jolloin
ihmiset joutuvat odottelemaan ulkona. Sairaalan ovi aukeaa jo 7.00, mikä tarvittaessa
mahdollistaa odottelun siellä puolella. Myös terveyskeskuksen digitaalinen ilmoittautumispiste
aiheutti keskustelua. Itsepalvelupiste on haastava monelle esteettömällekin. Toisaalta
asiakaspalvelupisteen palvelu on koettu useasta suunnasta töykeäksi, mistä olisi tärkeää antaa
palautetta.
Matti Järviö kertoi entisen esteettömyysasiamiehen Heikki Haulion nukkuneen pois. Yhteisesti
sovittiin, että Järviö hankkii vammaisneuvoston puolesta Haulion toivoman yhden valkoisen
ruusun siunaustilaisuuteen. Järviö toimittaa kuitin sihteerille.
Seuraavaan kokoukseen pyydetään esteettömyysasiamies Jaana Solasvuota. Sihteeri luvannut
selvittää asiaa heti seuraavana päivänä ja tiedottaa asiasta, kun koulutus varmistuu.

8§

SEURAAVAT KOKOUKSET
13.3 klo 17.00
18.4 klo 17.00
16.5 klo 17.00
13.6 klo 17.00

Kokous päättyi klo 17.45

Janne Mäki-imppula

Leena Tuikkala

Puheenjohtaja

Sihteeri

