
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston kokousmuistio 

Aika 12.4.2021 klo 18.00-19.55 

Paikka Skype-yhteydellä 

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

 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 
 

1 § Kokouksen avaus 

Varapuheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.  

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Katja Salonen sekä Marja Antola. 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Puheenjohtaja sekä pöytäkirjan tarkastajat saaneet muistion aiemmin tarkastettavaksi. 

Kokouksessa käytiin yhdessä läpi, ei huomauttamista. 

5 § Osallisuus Satakunnassa - asiakirjaan kommentteja. Vastausaikaa jatkettu15.4. saakka. 

Vastattiin kokouksessa.  

6 § Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Lensun koulun ja päiväkodin (AK 06-038) asemakaavamuutostyö on käynnistynyt. Kaavatyön 

yhteydessä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Vammaisneuvosto toivoo, että 

invaparkkipaikkoja huomioidaan riittävästi ja esteettömyys otetaan kaavamuutostyössä huomioon, 

silloin kun se on mahdollista. 

7 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Kuulo ry: edelleen koronakurimuksessa, yritetään ylläpitää lähipalvelua 

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: yhä edelleen ollaan odottavalla kannalla, 24.4.2021 pidetään 

viime vuoden kevät- ja syyskokoukset, varapuheenjohtaja ei jatka ja lisäksi muitakin lopettajia, 

huolena yhdistyksen itsenäinen toiminta Raumalla. Maksavia jäseniä noin 600 Raumalla.  

Rauman Seudun Neuroyhdistys ry: Vuonna 2021 Maailman MS-päivää vietetään la 30.5. Suomessa 

MS-päivää kampanjoidaan toukokuun ajan teemalla #SairaanHyväTyö. Suurin osa saa MS-taudin 

diagnoosin työikäisenä. Sairauden mahdolliset vaikutukset tulevaan tai jo käynnissä olevaan 



 
 

 

 

 

työuraan voivat mietityttää ja aiheuttaa myös huolta. Vaikuttaako sairauteni työhaaveisiini ja -

tavoitteisiini? Lisää neuroliiton nettisivuilta: neuroliitto.fi  

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: - 

Rauman seudun Psoriasis ry: - 

Rauman Invalidit ry: hallituksen kokous hybridikokouksena, Helppoa liikkua –viikkoa 17.-23.5., 

teemana esteetön pysäköiminen, liitolla on yhdenvertaista palvelua-merkki, joka on lupaus 

positiivisesta asenteesta, yritys voi arvioida, onko palvelu yhdenvertaista.  

8 § Muut asiat 

- tarkastettu vammaisneuvoston pöytäkirja löytyy hyväksyttynä kaupungin nettisivuilta. Sitä ei 

erikseen lähetetä jäsenille.  

- kun uusi neuvosto aloittaa toiminnan, pidetään koulutus etäyhteyden käyttämisestä, jotta se 

olisi mahdollista kaikille.  

10 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on ma 10.5.2021 klo 18.00. Kokous pidetään etänä. 

11 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55. 
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pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja  
 


