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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 1 / 2018 
 
Aika tiistai 13.2.2018 klo 17.30 – 19.00 
 
Paikka Toimintakeskus Kreivinaika, Brahenkatu 12 – 14, 92100 Raahe 
 
Läsnä Eija Sorjamaa, puheenjohtaja Raahen s. Kehitysvamaisten Tuki  
 Ritva Oinas   Raahen s. Keliakiayhdistys 
 Marjatta Toivola  Raahen s. Reumayhdistys 
 Sanna Leinonen  Vihannin Reuma ja Tules 
 Seija Luttinen  Raahen Psyyke 
 Sointu Kestilä  Raahen alueen Kuulo ry 
 Marjaliisa Jylhä  Raahen s. Diabetesyhdistys 
 Merja Pekkala  Vihannin Kehitysvammaisten Tuki 
 Maria-Liisa Heikkilä  Raahen alueen Sydänyhdistys 
 Marja-Leena Hiltunen  P-P Näkövammaiset, Raahen kerho 
 Terttu Koski   P-S Syöpäyhdistys, Raahen osasto 
 Laina Leinonen  Raahen s. Invalidit ry 
 Eila Koivisto  Raahen s. Hengitysyhdistys 
 Aki Huhtala   kaupungin liikuntatoimi 
 Maija Laitila   Raahen s. hyvinvointiky 
 Päivi Honkala  neuvoston sihteeri 
 
Poissa Liisa Kaijankoski  Raahen s. Muistiyhdistys 
 Pekka Poukkula  kaupunginhallituksen edustaja 
 
 
 
 
 
Asiat 
 
1 Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja Eija Sorjamaa avasi kokouksen.   
 
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Vammaisneuvoston toimintasäännön 6 §:n mukaan neuvosto on 
päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi (5) 
jäsentä palvelukeskuksen ja hyvinvointikuntayhtymän edustajat mukaan 
lukien. 
 
Neuvostossa on aloittanut useita uusia jäseniä, joten käytiin läpi 
esittäytymiskierros. 

 
Pj ehd. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  Läsnäolijat on todettu yllä. 



3 Asialistan hyväksyminen 
 
Pj ehd. Hyväksytään kokouksen asialista. 
 
Päätös Hyväksyttiin kokouksen asialista. 
 
 
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Pj ehd. Luetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  Samalla todettiin, että  
 pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 
 
 
5 Vammaispoliittisen ohjelman valmistelu 
 

Vammaisneuvostolle esitellään vammaispoliittisen ohjelman valmistelun 
tilanne.   

  
Pj ehd. Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. 

 
Päätös Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi. 
 
 
6 Toimintakertomus vammaisneuvoston toiminnasta vuodelta 2017 
 

Laaditaan liitteenä olevan luonnoksen pohjalta toiminakertomus 
vammaisneuvoston toiminnasta vuodelta 2017. 
 

Pj ehd. Hyväksytään toimintakertomus ja lähetetään se kaupunginhallitukselle 
tiedoksi. 

 
Päätös Hyväksyttiin toimintakertomus ja päätettiin lähettää se kaupunginhallitukselle  

tiedoksi. 
 
 
7 Kevään virkistysretki 
 

Tämän vuoden toimintasuunnitelmaan on tavoitteeksi kirjattu yhteistyö 
vanhusasiainneuvoston kanssa SOTE-uudistusta esittelevän yleisötilaisuuden 
ja keväisen virkistyspäivän järjestämisessä. 

 
Päätös Päätettiin järjestää yhteinen virkistyspäivä vanhusasiainneuvoston kanssa  

Vihannin kotiseutukeskuksessa 5.5.2018.  Selvitetään kustannukset, ohjelma- 
ja kyytijärjestelyt ja keskustellaan asiasta tarkemmin seuraavassa 
kokouksessa. 

 
 
8 Kysely koulutus- ja materiaalitarpeesta 
 
  Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoille on tullut eri vammaisjärjestöjen  
 yhteishankkeena kysely koulutus- ja materiaalitarpeesta. 
 



 Asiasta sähköpostiviestissä näin: 
 

Vanhus- ja vammaisneuvostojen jäseniä pyydetään ottamaan kantaa moniin 
esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskeviin, usein hankaliinkin kysymyksiin. 
Nämä kysymykset liittyvät sekä rakennetun ympäristön että palveluiden 
saavutettavuuteen. Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyy myös 
viestinnän saavutettavuus: onko tieto ymmärrettävää ja hyvin kaikkien 
kuntalaisten saavutettavissa. 
  
Valtakunnallisilla vanhus- ja vammaisjärjestöillä on sisältö- ja 
koulutusosaamista näihin kysymyksiin. Meitä kiinnostaa, minkälaisia koulutus- 
ja osaamistarpeita vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenillä on ja minkälaisia 
työkaluja neuvoston jäsenet tarvitsevat pystyäkseen tekemään hyvin 
kunnallista vammaispolitiikkaa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen 
liittyvissä kysymyksissä. 
  
Valtakunnalliset vanhus- ja vammaisjärjestöt ovat nyt suunnittelemassa 
kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoille suunnattua koulutusta ja 
materiaalintuotantoa esteettömyyden näkökulmasta. Pystyäksemme parhaalla 
tavalla vastaamaan juuri teidän tarpeisiinne, toivomme teidän kertovan meille 
oman neuvostonne koulutustarpeista. Linkistä aukeaa varsin lyhyt muutaman 
kohdan kysely, johon toivomme neuvostonne yhteisen näkemyksen. 
Vastauksia toivomme 2.3.2018 mennessä. 
 

Pj ehd.  Keskustellaan aiheesta ja vastataan kyselyyn. 
 
Päätös  Keskusteltiin aiheesta ja vastattiin kyselyyn. 
 
 
9 Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

Seuraava vammaisneuvoston kokous on torstaina 5.4.2018 klo 17.30.  
Selvitetään mahdollisuutta kokoontua Hyvinvointipiste Neuvorassissa. 
 
 

10 Muut esille tulevat asiat 
 
 Neuvostolle annettiin tiedoksi saapuneet tiedotteet ja esitteet. 
 
 Järjestöt tiedottivat tulevista tapahtumista ja kerhoilloista. 
 
 
11  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Eija Sorjamaa   Päivi Honkala 
puheenjohtaja   sihteeri 
  


