
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston kokousmuistio 

Aika 1.9.2020 klo 17-18.30 

Paikka Rauman Invalidien kesäkoti Huilaus Petäjäksessä Huvilapolulla 

Läsnä Matti Iso-Pärnä, Rauman Seudun CP-yhdistys ry, puheenjohtaja 
 Maija Koivisto, Rauman Kuulo ry 

Anniina Sillanpää, Rauman Invalidit ry 
Pasi Henriksson, Rauman Seudun Neuroyhdistys ry 

 Pasi Aalto, Rauman Seudun Psoriasis ry 
Leea Hiltunen, kaupunginhallituksen edustaja 
Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, sihteeri 
 

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.  

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Koska vammaisneuvoston 
puheenjohtaja Matti Pitkänen on muuttanut paikkakunnalta pois, varapuheenjohtajaksi 
vammaisneuvoston kokouksessa 16.12.2019 valittu Matti Iso-Pärnä toimii jatkossa 
vammaisneuvoston puheenjohtajana.  

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Maija Koivisto sekä Pasi Henriksson. 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin läpi 3.2.2020 kokouksen pöytäkirja. Sovittiin, että sihteeri selvittää Posellin tilanteen. Onko 
mahdollisia parannuksia tulossa esteettömyyteen.  

5 § Järjestöjen ajankohtaiset kuulumiset 

Todettiin aluksi, että Järjestötalo muuttaa tämän vuoden aikana naapuritaloon.  
 
Rauman Seudun Psoriasis: ei ole ollut aluetoimintaa.  
Rauman Invalidit: ulkokokouksia on ollut mökillä 
Rauman Kuulo: hallitus on kokoontunut, yhteistapaamisia ei ole ollut; Nuortentalolla ja Iltatuulessa 
ollut kuulon lähipalveluna muun muassa laitteiden huoltoa 
Rauman Seudun Neuroyhdistys: hallituksen kokous on pidetty; syyskuussa mökki-ilta Rauman 
Invalidit yhdistyksen mökillä 
Rauman Seudun CP-yhdistys: ei ole ollut toimintaa; ensi viikolla vuosikokous. 

6 § Muut asiat 

- Käytiin keskustelua varapuheenjohtajan valinnasta. Ehdotettiin Anniina Sillanpäätä. 
Vammaisneuvosto päätti, että uusi varapuheenjohtaja on Anniina Sillanpää. Samalla 
pyydettiin Rauman Invalidit yhdistystä nimeämään Anniinalle varajäsenen 
vammaisneuvostoon.  

- Käytiin keskustelua Terveystalon mammografiaseulonnasta, josta keväällä annettu 
palautetta yritykselle. Sihteeri selvittää, onko vastausta lähetettyyn reklamaatioon saatu.  



 
 

 

 

 

- Keskusteltiin VYT:n ja vammaisneuvoston yhteistyöstä. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä ja käy 
keskustelua.  

- Keskusteltiin vammaiskortista ja siitä, miten tehdä sitä tunnetummaksi. 
- Keskusteltiin henkilökohtaisesta avusta ja Avustajakeskuksesta. 
- Sihteeri kertoi vammaispalvelun vuoden 2021 talousarviovalmistelusta. Määrärahaesitys 

tehty tämän hetkisen asiakastilanteen mukaan. Talousarviovalmistelussa esitetty myös 
nykyisen vaikeavammaisten asumisyksikkö Puhdin laajennusta, sillä nykyisessä yksikössä 
on liian vähän tilaa tämän hetkiselle asiakasmäärälle. Lisäksi virkapaketissa ehdotettiin yhtä 
ohjaajaa kehitysvammaisten itsenäisen asumisen tukeen.  

7 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Sovittiin pidettäväksi lokakuun alussa Toimintakeskus Toimelassa. Tarkempi päivämäärä ja 
kellonaika selviävät myöhemmin. 

8 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
Maija Koivisto  Pasi Henriksson 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


