
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston kokousmuistio 

Aika 5.10.2020 klo 18-20 

Paikka Toimintakeskus Toimela, Sinkokatu 1 J, 26100 Rauma 

Läsnä Matti Iso-Pärnä, Rauman Seudun CP-yhdistys ry, puheenjohtaja 
 Anniina Sillanpää, Rauman Invalidit ry, poistui klo 19 
 Marja Antola, Rauman Kuulo ry 

Riina Peltomaa, Rauman Seudun Neuroyhdistys ry 
 Pasi Aalto, Rauman Seudun Psoriasis ry 
 Katja Raittinen, Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry 

Mirja Ylijoki, kaupunginhallituksen edustaja 
Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, sihteeri 

 
Minna Gustafsson, Toimelan työtoiminnan esimies, läsnä 4 § ajan 
Rami Saarela, kiinteistöosakeyhtiön edustaja, läsnä klo 18-18.10 

 
 

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen, toivotti kaikki tervetulleeksi ja antoi 

puheenvuoron Rami Saarelalle.  

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Katja Raittinen sekä Riina Peltomaa.  

4 § Tutustuminen Toimintakeskus Toimelaan 

Rami Saarela kertoi lyhyesti tilojen käytöstä ja tilanteesta kaupungin kanssa käydyistä 
keskusteluista. Käräjäoikeus antaa ratkaisun 14.10.2020 kiinteistöosakeyhtiön ja kaupungin välisen 
kiistaan.  
 
Minna Gustafsson esitteli toimintakeskuksen tiloja ja kertoi itse toiminnasta. Lisäksi kuultiin 
mahdollisesta väistötilasta, jos toimintakeskus joudutaan sulkemaan. Väistötilaksi on esitetty 
käytöstä poistettua Syvärauman koulua.  
 
Vammaisneuvosto totesi, että tilojen tulee olla turvalliset kaikille käyttäjille ja että tilat pitää korjata 
niin kuin terveysviranomaiset edellyttävät.  

5 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin läpi. Hyväksyttiin. 

6 § Vammaisneuvoston ja Rauman Vammaisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan (VYT) 

yhteistyö 

Käytiin lyhyesti keskustelua ja toivottiin kokouksen järjestyvän lokakuun aikana yhdessä Rauman 
Vammaisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan kanssa.  
 



 
 

 

 

 

7 § Karin kampuksen esteettömyys 

Käytiin keskustelua ja todettiin, että olisi hyvä pyytää joku suunnitteluun osallistuva asiantuntija 
kertomaan suunnittelun ja rakentamisen edistymisestä. Ja siitä, miten esteettömyys on otettu 
huomioon! Sihteeri pyytää asiantuntijan mahdollisesti jo seuraavaan kokoukseen.  

8 § Kaavatöiden osaamis- ja arviointisuunnitelmat 

- Tehtaankadun (AK 02-322) suunnitelma. Käytiin keskustelua, ei huomauttamista. 
- Seminaarinmäen (AK 02-320) suunnitelma. Käytiin keskustelua, ei huomauttamista.  
- Sinkokatu 26 (AK 03-094) suunnitelma. Käytiin keskustelua, ei huomauttamista.  

9 § Muut asiat 

- Järjestöiltä palautetta siitä, että erikoissairaanhoidon viestintä ontuu: puhelinnumeroita ei ole 
ilmoitettu potilaille, kun numerot ovat vaihtuneet. Nyt potilas tai huoltajat joutuneet soittamaan 
Porin keskussairaalaan, josta ei ole osattu kertoa Rauman toimipisteen uusia numeroita. 

- Terveyspalvelujen lääkärivaje huolettaa. Vammaisneuvosto toivoi rekrytointien onnistumista. 
- Keskusteltiin, riittääkö nyt ilmoitettu yksi päivä viikossa diabeteslapsipotilaille. Raumalla noin 

50 potilasta.  
- Toivottiin 116117-puhelinnumeron näkyvyyttä esimerkiksi Länsi-Suomen lauantain 

numerossa. 

10 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Sovittiin pidettäväksi maanantaina 16.11.2020 klo 18 kaupungintalolla. 

11 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
Riina Peltomaa  Katja Raittinen 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


