RAISION KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Sosiaali- ja terveyskeskus

7/2018

Vammaisneuvosto

AIKA: 13.6.2018, klo: 17.00
PAIKKA: Raision kaupungintalo, Csóngrad
JÄSENET: Janne Mäki-Imppula (pj.) Turun Seudun Hengitysyhdistys ry

1§

Maarit Virkki

Killin kehitysvammaisten Tuki ry

Jussi Syrjälä

Raision Seudun Invalidit ry

Jere Jokinen

Raision Seudun Viittomakieliset ry

Matti Järviö

Kynnys ry Turun toimikunta (estynyt)

Riitta Nikkonen

Sotainvalidien Veljesliiton Raisio-Maskun osasto ry

Sirkka Nummela

Raision Seudun Sydänyhdistys ry

Helena Eskonmaa

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry

Maija Räsänen (vpj.)

Raisio-Naantali Fountain House ry, Karvetin Klubitalo

Ari Jalonen

Raision kaupunki, tekninen keskus

Leena Tuikkala (siht.)

Raision kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Janne Mäki-Imppula avasi kokouksen klo 17.00.

2§

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

3§

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Asialista hyväksyttiin. Sovittiin, että lausuntopyynnöt käydään läpi muissa asioissa.

4§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

5§

SYKSYN 2018 KOKOUSTEN SUUNNITTELU
1) 29.8., klo: 17.00: KAUPUNGINHALLITUKSEN JA –VALTUUSTON PUHEENJOHTAJA VIERAAKSI
2) 26.9.2018, klo: 17.00: TAKSIDATAN EDUSTAJA
3) 24.10.2018, klo: 14? VARPPEEN PÄIVÄKODIN VIERAILU (KEHITYSNEUVOLAN TIINA VIRTANEN)

4) 21.11.2018, klo: 17.00: YHTEISKOKOUS VANHUSNEUVOSTON KANSSA JA
ESTEETTÖMYYSASIAMIEHEN LUENTO
5) 19.12.2018, klo: 16.00: SEURAAVAN VUODEN JA VN:N ESITTEEN SUUNNITTELU JOULULOUNAAN
YHTEYDESSÄ

Suunnitelmiin voi tulla muutoksia. Keväälle 2019 ehdotuksina siirtyvät tutustuminen Kunnonkotiin,
joka avautuu 1.9.2018 uudessa paikassa (yhteys: Kirsi Karlsson, puh. 040 3550523). Ehdotuksena tuli
myös tutustumiskäynti johonkin Raision ulkopuolella olevaan (hyvin toimivaan) yksikköön, jotta
saadaan uudenlaista näkemystä.
Elokuun kokouksessa, jos mukaan pääsevät kh:n ja kv:n puheenjohtajat, keskustellaan
vammaisneuvoston budjetista. Jonkinlainen hahmotelma olisi hyvä olla valmiina. Ainakin
esteettömyyspäivän järjestämistä ajatellen, pitää suunnitella budjetti. Invalidiliiton heittämä
esteettömyyshaaste otetaan myös puheeksi (kuntien esitys jostakin esteettömyyskohteesta, joka on
erityisen hyvin hoidettu).
Vammaisneuvoston olisi tärkeää olla edustettuna myös Raisio-päivillä, mikä voisi tapahtua
yhteistyössä vanhusneuvoston ja Hulvelan kanssa. Vuoden 2018 päiville ei kuitenkaan tulla
ehtimään. Hulvelassa järjestettävään aistipäivään vammaisneuvostolla olisi myös annettavaa (esim.
pimeä kahvila).
Joulukuussa suunniteltavaan esitteen suunnitteluun voisi hyödyntää vammaispalveluiden
asiantuntijuutta. Todettu, että esitteen pitää olla lyhyt, eikä siinä voi olla liian eksaktia ja muuttuvaa
tietoa.
Viimeistään joulukuun suunnittelun yhteydessä palataan myös kolmannen sektorin ja kunnan
yhteistyötä lisäävän 113-projektiin, josta Helena Eskonmaalla on tarkempaa tietoa. Helena lupasi
lähettää projektiin liittyvää tietoa/kyselyn jäsenille.
Raision kaupungin hyvinvointikoordinaattorin (liikunta‐ ja nuorisotoimenjohtaja Reijo Hakorinta) tai
jonkun sote-asioista tietävän vierailu neuvostossa pyritään saamaan alkuvuodelle 2019.

6§

MUUT ASIAT
Puheenjohtaja välitti teknisen osaston Ari Jaloselle muutostarpeita, jotka tämä kirjasi ylös:
Kauppiksen rakennuksen käsijohteessa on parannettavaa, Nopan ovisysteemiä on myös tarpeen
korjata. Sähkökäyttöisten ovien yhteydessä olisi hyvä olla varoituslappu. Kirjaston etuovi olisi hyvä
saada myös inva-oveksi.
Kokouksessa keskusteltiin käytännöstä viedä tekniselle osastolle viestiä kohteista, joissa on
ongelmia esteettömyyden suhteen. Pienemmistä kohteista voi tuoda tietoa sen mukaan, kun niitä

tulee esiin, mutta erikseen käydään läpi ja tehdään lista isommista kohteista, jotka vaativat erillistä
budjetointia.
Invalidiliiton esteettömyyshaasteen (joka osoitetaan hallituksen puheenjohtajille) lisäksi
ehdotuksena tuli myös, että vammaisneuvosto voisi palkita jonkin kohteen humoristisella
esteettömyyspalkinnolla. Esimerkiksi Fölin muutokset voisi ottaa seurantaan ja tämä voisi olla yksi
potentiaalinen palkitsemiskohde.

LAUSUNTO RUNKOLINJASTON LINJASTOLUONNOKSIIN
Kokouksessa käytiin läpi Fölin luonnokset ja niitä koskevat kysymykset. Luonnoksista ei ollut
erityistä huomautettavaa. Tärkeimpänä neuvostossa nähtiin, että autot ovat esteettömiä. Kuskien
tulee myös olla koulutettuja huomioimaan vaikeasti liikkuvien erityiset tarpeet heidän
turvallisuutensa takaamiseksi.

LAUSUNTO KAUPUNGIN STRATEGIAAN
Lausunnon varsinainen vastausaika oli umpeutunut, mutta käytiin strategia läpi ja sihteeri vastaa
vielä kyselyyn tuoden esiin neuvoston korjausehdotukset ja näkemykset. Erityisesti nousi esiin se,
että strategiassa tulisi tuoda näkyväksi liikkumisen esteettömyys ja kaikkien kaupunkilaisten
tasavertainen osallisuus ja sen mahdollistaminen. Tämän toteutuminen edellyttää
poikkihallinnollista yhteistyötä ja Raision kaupungilta riittäviä resursseja myös yhdistystoimintaan,
joka edistää erityisryhmien hyvinvointia.
Neuvostossa nähtiin, että esimerkiksi vapaa-ajan palvelut ovat parhaimmillaan terveyttä ja
hyvinvointia edistäviä, jolloin niiden mahdollistaminen kaikille on erityisen tärkeää. Osallisuus
kaventaa hyvinvointieroja ja ehkäisee syrjäytymistä. Strategian mittaristoissa nähtiin puutteita
niiden relevanttiudessa. Erityisryhmät tulisi strategiassa ottaa paremmin huomioon.

Muissa asioissa keskusteltiin lopuksi vammaisneuvoston julkaisujen näkyvyydestä. Kaikille läsnä oleville
jäsenille sopi, että toteutetaan näkyvyyttä julkaisemalla jatkossa pöytäkirjat ja lausunnot nettisivuilla.
Pöytäkirjat tulevat tosin n. kuukauden viiveellä, koska ne tarkistetaan aina seuraavassa kokouksessa.

7§
Erityisen lämpimän kiitoksen vammaisneuvosto halusi osoittaa Lions Club Raisiolle lahjoituksesta,
jolla Varppeen lastentarhaan saadaan hankittua tasokeinu. Keinuun pääsee pyörätuolissa oleva lapsi
yhdessä aikuisen kanssa. Rahaa jäi vielä myös painotuotteiden hankintaan. Hankinnat tulivat hyvään
tarpeeseen ja niitä oli suunnittelemassa erityislastentarhanopettaja/toimintaterapeutti, jolla on erityistä
asiantuntijuutta asiassa.

8§

SEURAAVAT KOKOUKSET
29.8., klo: 17.00 (Csóngrad)
26.9, klo: 17.00 (Csóngrad)

24.10, klo 14.00 ? (Varppeen päiväkoti)
21.11, klo 17.00 (Kaupunginhallituksen huone)
19.12, klo: 16.00 (Elaus)

Kokous päättyi klo 18.50

Janne Mäki-imppula

Leena Tuikkala

Puheenjohtaja

Sihteeri

