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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

Riitta Nikkonen

Sotainvalidien Veljesliiton Raisio-Maskun osasto ry

Sirkka Nummela

Raision Seudun Sydänyhdistys ry

Helena Eskonmaa

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry

Ari Jalonen

Raision kaupunki, tekninen keskus

Leena Tuikkala (siht.)

Raision kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKOUKSEN AVAUS
Varapuheenjohtaja Maija Räsänen avasi kokouksen klo 17.05.

2§

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

3§

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Asialistan järjestystä muutettiin niin, että kokouksen vierailijoiden osuus otettiin ennen edellisen
kokouksen pöytäkirjan käsittelyä.

4§

VIERAILIJOINA KAUPUNGINVALTUUSTON JA –HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAT
Esittelykierroksella vammaisneuvoston jäsenistö kertoi, mitä järjestöjä he edustavat. Vierailijat
esittelivät itsensä. Elisa Vuorinen on kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Vuorinen tuo esiin

kokemusasiantuntijoiden kuulemisen tärkeyden. Tulevan talousarvion kannalta on tärkeää kuulla
vammaisneuvoston toiveista ja tarpeista.
Janne Laulumaa on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Laulumaa kertoo, ettei ole Raision
vammaisneuvoston kanna ollut juurikaan tekemissä. Kertoo saaneensa muuta kautta palautetta
esimerkiksi vammaisten lasten osalta, että palvelut ja tukitoimet eivät aina ole Raisiossa
järjestyneet niin kuin pitäisi. Kertoo kuulevansa mielellään vammaisneuvoston kokemuksia ja myös
budjettiin liittyviä asioita.
Vuorisen pyynnöstä vammaisneuvoston jäsenet kertovat edustamistaan järjestöistä ja niiden
Raisio-vetoisuudesta. Monen yhdistyksen toiminta on kuntarajat ylittävää. Ilmenee, että esim.
Tornilan tila on vuokrattavissa vammais- ja eläkeläisjärjestöjen käyttöön. Toimitilan vuokraus
maksaa ainoastaan, jos toimintaan liittyy kaupallinen tarkoitus.
Esteettömyysasia tuli puheeksi. Viimeisin tieto on, että Turussa toimineen
esteettömyysasiamiehen toimi ollaan laittamassa auki ja toivottavaa olisi, että asiamies toimisi
edelleen alueellisesti. Helena Eskonmaa kertoi myös, että Turussa on haussa 113-hankkeen alulle
laittama esteettömyysraati, johon voivat hakea myös muut kuin turkulaiset. Eskonmaan ehdotus
on, että Raisiosta tulisi oma ehdokas. Raadin olisi hyvä olla mahdollisimman laajaa eri alojen
vammoja koskeva. Ehdokasasia ei tässä kokouksessa tule päätetyksi.
Keskustelussa isona teemana on vammaisneuvoston näkyvyyden lisääminen. Neuvoston jäsenillä
on näkemys, että tarvittaisiin budjettiehdotus, jotta neuvosto voisi järjestää esimerkiksi pari
tapahtumaa vuodessa ja osallistua tärkeisiin koulutuksiin. Näkyvyyden lisäämisen ehdotuksena
tulee myös esim. Facebook-sivujen perustaminen, jossa voisi ilmoittaa eri tapahtumista.
Tällä hetkellä eri tapahtumiin ja koulutuksiin pääsyä anotaan erikseen. Ihmiset ovat kiinnostuneita
neuvoston toiminnasta ja sen jäsenistön ollessa alansa asiantuntijoita, tulisi näkyvyyttä lisätä.
Tärkeäksi nähdään koulutus erityisesti soteen liittyvien muutosten myötä on tärkeää olla ajan
tasalla tai hiukan edellä siitä, mitä on tapahtumassa.
Vuorinen tuo esiin verkostoitumisen tärkeyttä. Sosiaali- ja tereysjohtajaan sekä
kaupunginjohtajaan on hyvä olla yhteydessä ja kutsua heitä paikalle kokouksiin. Nyt
vammaisneuvostosta ei ole muilla toimijoilla juurikaan tietoa, eikä siltä ole tullut aloitteita.
Jäsenistö tuo esiin, että esim. Raisio-markkinat on yksi paikka tuoda näkyvyyttä. Elisa Vuorinen
kertoo E18 tienrakennushankkeesta, johon olisi hyvä saada esteettömyysasiamies mukaan
suunnitteluun.
Maija Räsänen on koonnut listan budjettiin ehdotettavista asioista, joita kokousten määrä ja
kahvitus, vammaisneuvoston esite ja koulutukset. Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät on
tärkeä tapahtuma, jossa käydään läpi viimeisimmät ajankohtaiset asiat lakeihin ja muutoksiin
liittyen- Helena Eskonmaa tuo esiin sen, että kun hankkeissa ollaan ajoissa mukana, niin säästytään
jälkikäteiskustannuksilta.
Kokouksessa sovittiin, että perustetaan toimintasuunnitelmaa koskeva työryhmä. Tarkoituksena
on, että kaupungin 27.10 olevaan talousarviokokoukseen on vammaisneuvostolla budjettiesitys
toiminnastaan. Työryhmä laatima toimintasuunnitelma lähetetään hallituksen puheenjohtajalle ja
kaupunginjohtajalle syyskuun loppuun mennessä. Valtuuston kokoukset ovat avoimia, mutta
puheoikeutta ei ole kuin jäsenistöllä. Valtuusto päättää hallituksen esittämistä asioista.
5§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Sovittiin, että edellisen kokouksen ja tämän kokouksen pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa
kokouksessa 26.9.18, koska niihin tarvitaan puheenjohtajan allekirjoitukset.

6§

ILMOITUSASIAT
Helena Eskonmaa kertoo TVJ:n järjestämästä tapahtumasta 25.10.18, klo: 13-17. Tapahtuman
nimi on Järjestöt vaikuttajina terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Varsinais-Suomen
maakunnassa. Se pidetään Turun ortodoksisen kirkon seurakuntasalissa. Sihteeri luvannut
välittää tiedotteen sähköpostitse eteenpäin jäsenille.

7§

MUUT ASIAT
Kirjastotalossa on 4.9. klo 9.00 esteettömyyspäivän suunnittelua. Vammaisneuvostosta paikalle
pääsevät Maija ja Helena. Lisäksi nimettiin työryhmään Matti, Riitta ja Maarit. Suunnittelutila ei
ilmeisesti ole esteetön.
Helena ehdottaa käyntiä Tyksin apuvälinekeskukseen tutustumiseksi. Käyntiehdotus otetaan
kevään 2019 ohjelman suunnitteluun mukaan.
Sovittiin, että toimintasuunnitelman työryhmän puheenjohtajana toimii Helena Eskonmaa.
Muina jäseninä ovat Riitta Nikkonen ja Maarit Virkki. Työryhmä laittaa alustavan
toimintasuunnitelman sähköpostitse kommentointikierrokselle ennen syyskuun kokousta.
Toimintasuunnitelman sisältönä on vammaisneuvoston toiminnan avaamisen lisäksi ainakin
koulutusasiat, pari tapahtumaa ja vierailukäynnit. Työryhmä työstää toimintasuunnitelmaa
seuraavaan kokoukseen mennessä, johon se tuodaan hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen
toimintasuunnitelma lähetetään eteenpäin kaupunginhallituksen pj Elisa Vuoriselle ja
kaupunginjohtaja Ari Korhoselle.

8§

SEURAAVAT KOKOUKSET
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)

9§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45

Maija Räsänen

Leena Tuikkala

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

