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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

Maija Räsänen

Raisio-Naantalin Fountain House ry, Karvetin Klubitalo (estynyt)

Ari Jalonen

Raision kaupunki, tekninen keskus

Leena Rosendahl (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 sellaisenaan.

4§

HANNELE LEPPÄNEN: VAMMAISPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA V. 2019

Vammaisneuvosto oli sopinut vammaispalveluiden johtavan sosiaalityöntekijän Hannele Leppäsen
sekä talouspäällikkö Sami Koskikallion vierailusta. Koskikallion vierailu siirtyi kuitenkin seuraavaan
kokoukseen, koska uusi taksisopimus, josta hänen on tarkoitus kertoa, oli tuossa vaiheessa vielä
keskeneräinen.
Vammaispalveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2019 oli lähetetty etukäteen jäsenille
tutustuttavaksi. Hannele Leppänen totesi suunnitelman olevan sama kuin edellisen vuoden, jolloin
suunnitelmaan tehtiin vammaisneuvoston ehdottamat muutokset. Leppäsen mukaan tässä kohtaa
ei suunnitelmaan tullut muutoksia, koska vammaispalveluissa tarkoitus tehdä sisäistä
kehittämistyötä.
Riitta Nikkonen totesi, että tekstistä on vaikea hahmottaa sitä, miten nopeasti päätökset tulevat ja
onko niiden saamiselle lakisääteistä rajaa. Hannele Leppänen kertoi tähän, että päätökset tehdään
mahdollisimman nopeasti ja lain mukaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksesta.
Jussi Syrjälä toi esiin, että tekstiä voisi paikoin tiivistää yhteenvedonomaisesti ja tuoda esiin
nimenomaan Raision käytännöt. Leppäsen mukaan suunnitelma on jo lyhennelmä
vammaispalveluiden n. 700-sivuisesta käsikirjasta.
Helena Eskonmaa totesi olevan hyvä, että kun joistakin vammaispalveluiden käytännöistä tulee
kyselyä, niin niitä voi tarkistaa kyseisestä toimintasuunnitelmasta. Hän myös kysyi, että onko tietoa
resursseista (henkilöstön määrästä) saman kokoisissa kunnissa. Tähän Leppäsellä ei ollut vertailua,
mutta totesi, että koska henkilöstöä, on vähän niin kaikkien työntekijöiden on tärkeä osata kaikki
päätöksenteon osa-alueet.
Sirkka Nummela korosti sen tärkeyttä, että lapset saavat tarvitsemansa palvelut nopeasti.
Riitta Nikkonen kysyi kortin voimassaoloajasta, joka löytyy siis kortin yläreunasta. Päätöksen
voimassaoloaika sen sijaan voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva.
Helena Eskonmaa kysymys koski sitä, että onko yhteydenotto vammaispalveluihin parempi tehdä
puhelimitse soittoajalla vai sähköpostitse. Hannele Leppänen kertoi, että virallista sähköistä
hakujärjestelmää ei ole käytössä. Sähköpostilla voi laittaa kysymyksiä (mielellään mahdollisimman
lyhyesti), mutta sähköpostiyhteys ei ole salattu. Työntekijöiden puhelinaika on arkisin klo 9-9.45 ja
Katja Hautalahti vastaa vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluita koskevista asioista.
Helena Eskonmaa toivotti vammaispalvelun henkilökunnan tervetulleeksi Samalla viivalla tapahtumaan. Tänä vuonna tapahtuman aiheena on kommunikaatio.

5§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6§

ILMOITUSASIAT
Ei ilmoitusasioita.

7§

MUUT ASIAT
Sovittiin, että talouspäällikkö Sami Koskikallio pyydetään seuraavaan neuvoston kokoukseen
kertomaan uudesta taksisopimuksesta.

Edellisessä kokouksessa oli sovittu aloitteiden tekemisestä koskien Raision keskustan
liikennevalojen äänitunnistimia. Eskonmaan mukaan toimimattomia äänitunnisteita ei pitäisi olla,
mutta joihinkin risteyksiin, joissa sitä ei vielä ole, olisi hyvä saada järjestelmä käyttöön.
Ari Jalonen kertoi, että Raision kaupungin nettisivuja ollaan uusimassa. Sihteeri kertoi, että
pöytäkirjakäytäntö on muuttumassa siten, että käyttöön tulee vuodenvaihteen jälkeen d360
asianhallintajärjestelmä. Sovittiin yhteisesti, että asiakirjat aletaan julkaista internet-sivuilla
vuoden 2019 alusta.
Jere Jokinen kertoi, että Turun Sanomissa oli juttu Raision Kesärannan tulevasta remontista. Ari
Jalonen lupasi tuoda neuvoston nähtäväksi ja kommentoitavaksi muutosta koskevia luonnoksia,
kun asia etenee.
Helena Eskonmaa ilmoitti, että Samalla viivalla -tapahtuma järjestetään keskiviikkona 20.3.2019
(klo 11–17.30). Aiheena on kommunikaatio ja sinne on tulossa aikaisempina vuosina suosittu
Pimeä kahvila, lisäksi luentoja on tiedossa.
Lisäksi Eskonmaa kertoi laittaneensa eteenpäin sähköpostitse Kynnys ry:n puheenjohtaja Amu
Urhosen muistutuksen siitä, että kunnat eivät saa rajata henkilökohtaisen avun sisältöä.
Kannanotto on myös mennyt lehdistötiedotteena eteenpäin.
Maarit Virkki kertoi Turun Sanomissa olleen kirjoituksen Raision kaupungin terapiaohjeistuksesta.
19.9 oli ollut keskustelutilaisuus asiasta, mutta linjaus pysyi entisellään. Sovittiin, että
vammaisneuvosto tekee sivistyslautakunnalle aloitteen, jossa toivotaan vastausta siihen, miksi
kyseinen linjaus on tehty ja toivottaisiin lasten edun vuoksi siirtymistä takaisin aikaisemmin hyvin
toimineeseen systeemiin.
Sovittiin, että 19.12 joululounaalle osallistuu Raision seurakunnan kirkkoherran lisäksi myös
johtava diakoni. Molemmat pääsevät tulemaan tilaisuuteen.
Keskusteltiin Jussi Syrjälän aloitteesta esteettömyysasiamiehen tulevasta vierailuluennosta.
Syrjälä kertoo vierailijalle, että toiveena on n. 15–30 minuutin esitys ja antaa jo ennakkoon
joitakin vammaisneuvostoa kiinnostavia kysymyksiä.
7§

SEURAAVAT KOKOUKSET
21.11, klo 17.00 (Kaupunginhallituksen huone)
19.12, klo: 16.00 (Elaus)

8§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45

Janne Mäki-Imppula

Leena Rosendahl

Puheenjohtaja

Sihteeri

