
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston kokousmuistio 

Aika 16.11.2020 klo 18-20.15 

Paikka Rauman kaupungintalo, kokoushuone 8 

Läsnä Matti Iso-Pärnä, Rauman Seudun CP-yhdistys ry, puheenjohtaja 
Anniina Sillanpää, Rauman Invalidit ry 

 Marja Antola, Rauman Kuulo ry 
 Pasi Aalto, Rauman seudun Psoriasis ry 
 Riina Peltomaa, Rauman Seudun Neuroyhdistys ry 
 Katja Raittinen, Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry 

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

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen ja toivotti vieraan tervetulleeksi.  

2 § Karin kampuksen esteettömyys 

Arkkitehti Minna Linnala kävi läpi Karin kampuksen suunnittelua. Karin kampuksen ensiaskeleet 

otettiin vuonna 2015, kun keskustelut alkoivat uimahallin ja koulurakennuksien kunnosta.  

Tilaajalla eli Rauman kaupungilla on ollut lukuisia asiantuntijoita ja suunnittelijoita työssä, muun 

muassa esteettömyyskartoittaja.  

Suunnittelussa on pyritty ottamaan esteettömyys huomioon eri rakennuksen toimipaikoissa. Talon 

sisäänpääsyt on suunniteltu mahdollisimman esteettömiksi ja muun muassa pääsisäänkäynnin 

tuloväylää on loivennuttu mahdollisimman paljon. Myös liikuntaesteisten pysäköintiin ja niiden 

määrään on kiinnitetty huomiota. Sisäänkäyntien välittömässä läheisyydessä on pyörätuolien ja 

lastenrattaiden pesumahdollisuus.  

Uimahalli on pyritty suunnitelmaan mahdollisimman toimivaksi kaikille liikuntaesteisille. Käytössä on 

muun muassa kaksi erillissaunaa, omat pesutilat, terapiaan ja jumppaan on erillinen monitoimiallas, 

kaksi siirrettävää nostinta. 

Induktiosilmukoita on käytössä kiinteinä muun muassa konserttisalissa, liikuntasalissa, uimahallissa 

sekä neuvontatiskeillä. Lisäksi käyttöön tulee siirrettäviä.  

Vammaisneuvosto piti esittelystä ja kuulemastaan. Ainakin yksi asia tässä vaiheessa annettiin 

palautteena ja se liittyi alakerran parkkipaikan pitkään etäisyyteen uimahallista.  

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Anniina Sillanpää ja Marja Antola. 

 



 
 

 

 

 

5 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin läpi, ei huomauttamista. 

6 § Rauman vammaisneuvoston ja Rauman vammaisjärjestöjen 

yhteistyötoimikunnan kokous 5.11.2020 

Kokouksen muistio on jaettu jo kokoukseen osallistujille sekä vammaisneuvoston jäsenille. 

Tapaamisessa käytiin läpi tulevaa vammaisneuvoston kokousta 16.11. ja Karin kampusta ja sen 

esteettömyyttä. Lisäksi keskusteltiin esteettömyydestä muualla Raumalla ja mitä sille pitäisi voida 

tehdä. Ehdotuksina nousi muun muassa, että Raumalla voisi toimia eri vammaryhmistä koostuva 

ryhmä, mikä tutustuisi eri paikkoihin ja alueisiin kaupungissa ja antaisi niiden toimivuudesta tai 

toimimattomuudesta palautetta sekä kaupunkipyörien tapaan Raumalla voisi olla kaupungilla 

sähköinen pyörätuoli lainattavissa sekä kysely esteettömyydestä kaupungin nettisivuilla.  

Keskusteltiin Satakunnan ammattikorkeakoulun esteettömyyshankkeesta, johon myös Rauman 

vammaisneuvosto osallistui vuosina 2013-2014 ja sen tuotoksista. Keskusteltiin siitä, miten asiaan 

saataisiin muutosta ja mitä voitaisiin konkreettisesti tehdä.  

Keskusteltiin elokuvateatteri Iso-Hannun mahdollisesta remontista ja toiveesta, miten Rauman 

ainoa elokuvateatterin soisi olevan esteetön. Nyt ei ole pääsyä kaikkiin saleihin ja jos haluaa nähdä 

yläsalissa esitettävän elokuvan, pitäisi lähteä lähimpään esteettömään teatteriin Poriin.  

Lopuksi todettiin, että Rauma voisi mainostaa Berliinin ja Barcelonan tapaan itseään esteettömänä 

matkailukaupunkina, jos olosuhteet paranisivat.  

YK:n vammaissopimuksesta toivotaan koulutusta, vammaisneuvoston sihteeri selvittää.  

7 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Kuulo ry: normaalit tapaamiset poisjääneet, ainoastaan kuulokojeen lähipalvelut toimineet. 

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: yhdistyksen tavoitteena saada Satakuntaan 

diabetesosaamiskeskus. Vertaa Turun osaamiskeskus, johon keskitetty osaaminen ja se palvelee 

alueen osaajia tarpeen vaatiessa. Lisäksi ajatuksena, että yhdistykset purettaisiin ja perustettaisiin 

yksi maakunnan yhdistys. Aluksi Porin ja Rauman yhdistykset purettaisiin ja yhdistettäisiin. 

Vertailuna Vaasan sairaanhoitopiiri, jossa em. toteutunut, mutta edelleen niin, että paikalliset kerhot 

toimivat.  

Rauman Seudun Neuroyhdistys ry: toimintaa on ollut vähän. Tavoitteena olisi järjestää joulukahvitus.  

Rauman Invalidit ry: toimintaa on ollut vähän.  

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: yhdistys käynyt yhteisellä teatterimatkalla Porissa. Cp-yhdistyksen 

liittokokous pidetty etäyhteydellä, samassa sekä kevät- että syyskokous. 

8 § Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Rauman keskustan osayleiskaavan (YK 002048) muutos ja päivitystyö on käynnistynyt. 

Vammaisneuvoston tutustui suunnitelmaan ja toteaa, että toiveena on viherverkoston ja –reittien 

vahvistaminen Petäjäksessä ja vielä niin, että alueella olisi esteetöntä liikkua. Vertaa Latumajan 

reitille tehty esteetön reitti.  



 
 

 

 

 

9 § Muut asiat 

Porin vammaisneuvoston jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus neljässä lautakunnassa: perusturva-
, ympäristö- ja lupa-, sivistys sekä tekninen. Rauman vammaisneuvosto pitää Porin-mallia hyvänä 
ja päätti, että asiaa edistetään myös Raumalla, niin, että vammaisneuvoston jäsenillä olisi 
mahdollisuus osallistua valiokuntien kokouksiin. Puhe- ja läsnäolo-oikeus olisi ns. peruslistan aikana 
eikä salassa pidettävien henkilöasioiden. Sihteeri selvittää vielä tarkemmin Porista ja palataan 
asiaan seuraavassa kokouksessa. 

10 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Sovittiin pidettäväksi yhdessä kaupunginjohtajan kanssa aikataulujen salliessa torstaina 3.12.2020 

klo 18 kaupungintalolla.  

Ensi vuoden ensimmäinen kokous on torstaina 14.1.2021. 

11 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
Marja Antola   Anniina Sillanpää 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


