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Kokouksen aluksi Onerva Raivio esitteli Muistiyhdistyksen toimintaa. 
 
 
19 Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Ritva Oinas avasi kokouksen.    
 
20 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. 
 
21 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
22 Vammaispoliittisen ohjelman toteutuminen 
 
 Vammaispoliittisen ohjelman kohdassa 7.2 vammaisneuvosto velvoitetaan 

seuraamaan ja arvioimaan vammaispoliittisen ohjelman toteutumista.   
 

Keskusteltiin esteettömyyden toteutumisesta Raahessa ja todettiin, että 
 



esitys kuulovammaisten esteettömän asioinnin varmistamisesta ja 
induktiosilmukoiden asentamisesta kaupungin palvelupisteisiin on ollut 
kaupunginhallituksen käsittelyssä, mutta silmukoiden asentamisesta ei 
neuvostolla ollut tietoa.  Asiasta pyydetään selvitys kaupungin tekniseltä 
palvelukeskukselta. 
 
Lisäksi todettiin, että jalkakäytävillä olevat liikkeitten mainostelineet 
vaikeuttavat näkö- ja liikuntavammaisten liikkumista jalkakäytävillä. Tutkitaan 
mahdollisuutta saada mainostelineitten sijoittamiselle ohjeistusta kaupungilta. 
 

23 Vammaisneuvoston toimintasäännön päivittäminen 
 
 Keskusteltiin vammaisneuvoston toimintasäännön päivittämisestä 

vastaamaan kokouskäytäntöjä ja vammaispoliittisen ohjelman tavoitteita. 
 

Toimintasäännön kohdassa 6 määrätään, että neuvosto kokoontuu vähintään 
neljä kertaa vuodessa.  Neuvosto kokoontuu kahdesta kolmeen kertaan 
vuodessa, ja siltä osin toimintasäännössä määriteltyjä kokoontumiskertoja 
tulisi muuttaa. 
 
Vammaispoliittisen ohjelman kohdassa 7.2 mainitaan, että velvoite ohjelman 
toteutumisen seuraamisesta kirjataan vammaisneuvoston toimintasääntöön, ja 
siltä osin toimintasääntöä tulee siis muuttaa.  
 

 Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle kaksi tekstimuutosta 
vammaisneuvoston toimintasääntöön: 

 
- toimintasäännön 6 §:n ensimmäinen kappale muutetaan muotoon: 

Vammaisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa 
varapuheenjohtajan kutsusta kaksi – neljä kertaa kalenterivuodessa. 

 
- Toimintasäännön 4 § mom 6 muutetaan muotoon: edistää 

vammaispalvelujen tilannetta ja kehittymistä kaupungin alueella, ja seurata 
vammaispoliittisen ohjelman toteutumista.  

 
24  Yhteiskokous   
 

Toimintasäännön mukaan vammaisjärjestöjen yhteiskokous pidetään loka-

marraskuussa.  Kokouksessa käsitellään vammaisneuvoston tulevaa 

toimintaa ja tehdään tarvittaessa aloitteita. 

Päätettiin ehdottaa vanhusasiainneuvostolle, että pidetään yhteinen 

yhteiskokous, koska tällä kokouskaudella ei ole käsiteltävänä neuvostojen 

henkilövalintoja. Kokouspäiväksi päätettiin alustavasti 13.11.2019 klo 18.00 ja 

paikaksi Kreivinaika.  Päivämäärä tarkentuu myöhemmin. 

25 Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

Todettiin, että seuraava kokous on helmikuussa 2020, mutta tarkempaa 
päivämäärää ei vielä sovittu.  Kokouspaikkana Kreivinaika tai yhdistysten 
talolla Hengitysyhdistyksen kerhotila. 
 

 



26 Muut esille tulevat asiat 
 
 Järjestöt tiedottivat tulevista kevään tapahtumista ja kerhoilloista.   
 
27 Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Ritva Oinas    Päivi Honkala 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 


