
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston kokousmuistio 

Aika 21.1.2021 klo 18.00-19.50 

Paikka Toimintakeskus Toimela, Sinkokatu 1 J, 26100 Rauma 

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 Salonen, Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry 

Mirja Ylijoki, kaupunginhallituksen nimeämä edustaja 
Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, sihteeri 
Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja 
 

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen ja toivotti kaupunginjohtajan tervetulleeksi.  

ToimintakeskusToimelan työtoiminnan esimies Minna Gustafsson kertoi talon tilanteesta ja 

koronasta. Viikon aikana satanut lumikuorma on sulanut katolla ja nyt vesi tulee läpi katon eri 

kohteisiin, kuten asiakkaiden pukuhuone- ja wc-tiloihin. Tällä hetkellä tehdään tarvittavia 

välttämättömiä korjauksia.  

Kaupunginjohtaja sekä järjestöjen edustajat esittelivät itsensä.  

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Puheenjohtaja sekä pöytäkirjan tarkastajat saaneet muistion aiemmin tarkastettavaksi. 

Kokouksessa käytiin yhdessä läpi, ei huomauttamista.  

4 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Katja Salonen sekä Riina Peltomaa.  

5 § Vammaisneuvoston toimikauden 2021 suunnittelu  

Vammaisneuvoston toimikaudelle 2021 esitettiin muun muassa  

Apuvälinemessut Tampereella 28.-30.10.2021. Tehdään yhden päivän matkan yhdessä sosiaali- ja 

terveystoimialan työntekijöiden kanssa.  

Lasten oikeuksien päivään 20.11. pyritään saamaan Itä-Suomen yliopiston lapsi- ja 

koulutusoikeuden professori Suvianna Hakalehtoa.  

Koulutusta toivottiin uuden teknologian käyttöön muun muassa siihen, miten pidetään 

etäkokouksia.  

Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12. 



 
 

 

 

 

 

Kankaanpään kuntoutuskeskuksen virkistyspäivä vammaisille niin, että neuvosto kustantaisi 

matkan.  

Vammaisneuvoston näkyvyydelle toivottiin jotain, esimerkiksi lehtijuttuja.  

Vammaisneuvoston tulisi testata esteettömyyttä ja palvelua eri paikoissa, joissa vammaiset 

henkilöt kulkevat ja asioivat. Pohdittiin sitä, mikä olisi ryhmän kokoonpano ja keistä se koostuisi.  

Myönnetään perinteinen Hyvä kaveri-stipendi Nanun koulun oppilaalle kevätjuhlassa. 

Sovittiin, että pidetään neuvoston kokoukset maanantaisin klo 18.00 kerran kuukaudessa.  

6 § Osallistava budjetointi / kaupunginhallituksen 10 000 € määrärahavaraus 

Neuvoston jäsenille lähetetty etukäteen kaupunginhallituksen 18.1.2021 pidetyn kokouksen 

esityslista osallistavasta budjetoinnista.  

Kaupunginjohtaja kertoi osallistavasta budjetoinnista. Budjetointiin osallistuu myös ikäihmisten 

neuvosto sekä nuorivaltuusto. Kullekin myönnettiin 10 000 € määräraha osallistavan budjetoinnin 

mahdollistamiseksi. Vammaisneuvostolta toivotaan ehdotuksia vammaisten ja vammaisjärjestöjen 

näkökulmasta. Vuoropuhelua toivotaan ja kannattaa käydä eri toimijoiden kesken. 

Talousarviovuosi 2021 on kokeilu, jonka aikana kokeillaan, jääkö osallistava budjetointi elämään.  

Keskusteltiin, miten saataisiin eri näkökulmat esiin, esimerkiksi työpajatyöskentely. Asiasta pitää 

viestiä laajemmin yhdistyksille.  

7 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Kuulo ry: 230 jäsentä Raumalla, toimintaa ei ole pystytty järjestämään  

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: 800 jäsentä, toimii Rauman seudulla, toimintaa ei ole pystytty 

järjestämään 

Rauman Seudun Neuroyhdistys ry: 200 jäsentä, ei toimintaa 

Rauman Invalidit ry: 300 jäsentä, ainoastaan pieni boccia-ryhmä toimii 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: keilahallissa vakivuoro yhdistyksen jäsenille, yhdistys maksaa 

vuoron, yhdistyksessä 70 jäsentä 

Rauman seudun Psoriasis ry: jäseniä 80, ei toimintaa 

9 § Muut asiat 

- Allergia- ja Astmayhdistys ja Psoriasisyhdistys järjestävät luennon 23.3.2021, tarkempaa 

tietoa tulee myöhemmin 

- Allergia- ja astmayhdistys järjestävät luennon unesta 7.4.2021, tarkempaa tietoa tulee 

myöhemmin 

- Vammaisjärjestöjen Yhteistyötoimikunta (VYT) järjestänee vaalipaneelin keväällä. Ajankohta 

auki vielä. 

- Ikäihmisten neuvosto on toivonut yhteiskokousta vammaisneuvoston kanssa, vastataan 

myönteisesti.  



 
 

 

 

 

- Vammaisneuvosto antoi palautetta tammikuussa 2020 mammografiavaunun 

esteettömyydestä. Vaunuun asennettiin syksyllä hissi. Hissi on koeajettu ja se on todettu 

hyväksi. Sihteeri laittaa positiivista palautetta yritykselle.  

- Pohdittiin etäkokoukseen osallistumista etänä, jos ei jostakin syystä voi osallistua. Sovittiin, 

että otetaan seuraavaan kokoukseen omat koneet / puhelimet mukaan ja katsotaan  

- Asemakaavamuutos Papinpelto-Kiulukatu pyydetty vammaisneuvoston arviota. Kysymyksiä 

heräsi muun muassa se, miten alueelle rakennettaviin taloihin kuljetaan. 

9 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Maanantaina 15.2.2021 klo 18.00 Toimintakeskus Toimelassa.  

10 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
 
Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
Katja Salonen  Riina Peltomaa 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


