VAMMAISNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 2 / 2019
Aika

keskiviikko 17.4.2019 klo 17.30 – 18.50

Paikka

Syöpäyhdistyksen Raahen osaston kerhohuoneisto, Ajajankatu 14 B 14,
Raahe

Läsnä

Ritva Oinas, puheenjohtaja
Leena Sippola
Urpo Viitala
Leila Pakarinen
Eija Tapanainen
Merja Pekkala
Marja-Leena Hiltunen
Terttu Koski
Juhani Lattunen
Liisa Lukkarinen
Maria-Liisa Heikkilä
Juha Kähkönen
Pekka Poukkula
Päivi Honkala

Raahen s. Keliakiayhdistys
Raahen s. Reumayhdistys
Vihannin Reuma ja Tules
Raahen alueen Kuulo ry ja
Raahen s. Muistiyhdistys
Raahen s. Diabetesyhdistys
Vihannin Kehitysvammaisten Tuki
P-P Näkövammaiset, Raahen kerho
P-S Syöpäyhdistys, Raahen osasto
Raahen s. Invalidit ry
Raahen s. Hengitysyhdistys
Raahen alueen Sydänyhdistys
Raahen s. hyvinvointikuntayhtymä
kaupunginhallituksen edustaja
neuvoston sihteeri

Kokouksen aluksi Helena Hiltunen esitteli Syöpäyhdistyksen toimintaa.

Asiat
11

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ritva Oinas avasi kokouksen.

12

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.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolijat on todettu yllä.

13

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

14

Lausunto esteettömyyden parantamiseksi
Raahen alueen Kuulo ry on jättänyt kaupungille esityksen esteettömyyden
parantamisesta Raahen kaupungin eri palvelupisteissä ja nyt
vammaisneuvostolta pyydetään lausuntoa asiasta.
Teknisen keskuksen johtaja Pasi Alatalo on neuvoston sihteerin pyynnöstä
selvittänyt äänensiirtojärjestelmiä. Alatalon selonteossa todetaan, että
uudisrakentamisessa äänensiirtojärjestelmien tarve otetaan huomioon jo
suunnitteluvaiheessa ja että olemassa oleviin rakennuksiin kiinteän silmukan
asentaminen jälkikäteen voi olla haasteellista. Alatalo arvioikin, että
kannettava palvelusilmukka voisi olla ratkaisu olemassa oleviin kohteisiin.

Päätös

Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että kuulemisen esteiden
vähentämiseksi ja poistamiseksi tekninen palvelukeskus selvittää kaupungin
eri palvelupisteiden tarpeet äänensiirtolaitteiden osalta. Selvitystyössä
käytetään apuna kuuloesteettömyyden asiantuntijaa.

15

Kevään virkistyspäivä
Neuvostolle esiteltiin työryhmän suunnitelmat kevään virkistyspäivästä.
Neuvosto hyväksyi esitetyt suunnitelmat.
Lisäksi todettiin, että
-

virkistyspäivään ilmoittaudutaan pääasiassa yhdistyksiin, ja sitä kautta
vammaisneuvoston sihteerille. Ilmoittautumisen yhteydessä voi ilmoittaa
myös kyydin tarpeesta

-

leirikeskuksen tienhaaraan laitetaan opaste ja alueelle järjestetään
liikenteen ohjaus

-

keittiövuoroihin kukin yhdistys nimeää yhden henkilön

-

yhdistyksille tiedotetaan virkistyspäivän järjestelyistä ja yhdistykset
tiedottavat asiasta jäsenilleen.

Työryhmä kokoontuu vielä yhden kerran ennen virkistyspäivää.
16

Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava vammaisneuvoston kokous on 18.9.2019 klo 17.30
Muistiyhdistyksen kerhotilassa Rantakatu 7 E.

17

Muut esille tulevat asiat
Järjestöt tiedottivat tulevista kevään tapahtumista ja kerhoilloista.
Puheenjohtaja muistutti neuvoston jäseniä vammaispoliittisen ohjelman
toteutumisen seurannasta.

18

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ritva Oinas
puheenjohtaja

Päivi Honkala
sihteeri

