
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston kokousmuistio 

Aika 10.5.2021 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 Marja Antola ja Riina Peltomaa.  

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Puheenjohtaja sekä pöytäkirjan tarkastajat saaneet muistion aiemmin tarkastettavaksi. 

Kokouksessa käytiin yhdessä läpi, ei huomauttamista. 

5 § Osallistava budjetointi 
Käytiin keskustelua osallistavan budjetoinnin valmistelusta. Sihteeri kertoi tämän hetken 
valmisteluista. Kaupungin viestintä tulee tueksi, jotta saadaan asia ja ideointimahdollisuudet 
tunnetuksi; apuna mediatiedote, netti- ja somekanavat. Tämän jälkeen tulee ideointivaihe eli 
kuntalaiset ja muut kiinnostuneet voivat ideoida toteutuksia. Seuraavaksi toteutuskelpoiset ideat 
valitaan äänestykseen. Kesän aikana äänestykseen valitut ideat työstetään äänestyskelpoisiksi 
ehdotuksiksi ja äänestysvaihe olisi elokuun loppupuolella.  
 
6 § Mansikkapaikan alakerran järjestötilat 
Vammaisneuvosto piti tärkeänä, että pohditaan uudelleen Mansikkapaikan järjestötilojen käyttöä. 
Pohdittiin, miksi tilojen käyttöaste jäi niin matalaksi pian valmistumisen jälkeen, kun alun perin 
vuonna 2011 valmistuneeseen Mansikkapaikkaan varattiin järjestöille omat tilat; jopa piirustukseen 
tilat nimettiin ”Järjestötila”. Vaikka tilat suunniteltiin järjestökäyttöön, niistä ei pyynnöistä ja 
lupauksista huolimatta saatu esteettömiä, muun muassa induktiosilmukat jäivät asentamatta. 
Sihteeri selvittää, onko edelleen mahdollisuus saada induktiosilmukat. Lisäksi pohdintaa aiheutti 
tilojen kustannukset, mitä järjestöjen pitäisi niistä mahdollisesti maksaa? Talon valmistuttua osa 
järjestöistä sai viedä arkistoitavia asiakirjoja tai kokousmateriaalia alakerran varastoon. Sihteeri 
selvittää, saavatko em. tavarat olla siellä jatkossa.  
 
 
 



 
 

 

 

 

7 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Kuulo ry: koronakurimuksessa edelleen jatketaan, pieniä vaikeuksia on ollut saada kerääjiä 

Pieni ele –keräykseen. 

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: - 

Rauman Seudun Neuroyhdistys ry: Pyynpäänkadulta alkavalle Latumajan esteettömälle reitille on 
tehty esteettömyyskartoitus Neuroliiton liikuntapalveluiden erikoissuunnittelija Riitta Samstén 
sekä Rauman seudun neuroyhdistyksen sihteeri Maarit Korteniemi toimesta. Parannettuja 
ehdotuksia tuli muun muassa seuraavista asioista: reitin varrella ei ole esteetöntä WC:tä, toiveena 
penkkejä reitin varrelle ja nuotiopaikalle. Sinne ei pääse esteettömästi lähelle (”suljettu rinki”). 
Kaikki eivät pysty esimerkiksi vammansa takia istumaan puilla. Sovittiin, että sihteeri lähettää 
muistion kaupungin liikuntatoimeen. 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: - 

Rauman seudun Psoriasis ry: - 

Rauman Invalidit ry: huomenna kevätkokous, lisäksi keskiviikosta alkaen sauna lämpiää järjestön 
jäsenille. Autoliitolla on käytössä sovellus, jonne kunta voi kartoittaa invapysäköintipaikat 
liikuntarajoitteisille autoilijoille. Vuosikustannus on 400 euroa kunnalle. Naapurikunnista mukana 
ovat Pori, Laitila ja Uusikaupunki. Sovelluksella on merkitystä ulkopaikkakuntalaisille, jotka tekevät 
suunnitelmia esimerkiksi matkailun merkeissä. Kesällä 2020 kysytty Esteetön matkailu-facebook 
ryhmässä, miten esteetön Rauma on. Rauman näkökulmasta kehuttavaa ei jäsenien tietojen 
mukaan ole paljoa ollut. Sovittiin, että lähetään muistio suunnittelupäällikkö Riikka Pajuojalle, 
kehitysjohtaja Satu Saariselle sekä matkailupäällikkö Irene Villaselle. 
 
Autoliito osallistuu 17.5.2021 alkavaan Helppo liikkua-viikkoon.   

8 § Muut asiat 

- Rauman kaupunki on tekemässä kaupungille strategiaa eli suunnitelmaa siitä, millaiseksi 

Raumaa kehitetään ja mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joihin pitäisi tulevina vuosina erityisesti 

panostaa. Yhteistyöverkoston jäsenenä vammaisneuvoston jäsenet on kutsuttu mukaan 

suunnittelutyöhön ja tapaamiseen 18.5.2021 kello 16-18. Linkki on lähetetty 

vammaisneuvoston jäsenille jo aiemmin.  

- Kunnallisilla vammaisneuvostoilla on merkittävä rooli vammaisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumisessa. Vammaisneuvoston pitää kyetä tehokkaasti ajamaan vammaisten 
henkilöiden asemaa ja työskentelemään yhteistyössä eri kuntatoimijoiden kanssa. 
Vammaisneuvostoille räätälöity kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tietopaketin 
ajankohtaisesta lainsäädännöstä ja vaikuttamistyöstä uuden toimikauden alkaessa. 
Seuraava vammaisneuvostopäivät järjestetään yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja VANE:n 
kanssa 19.-21.10.2021.  

 
9 § Seuraava kokous 

Seuraava kokous on ma 7.6.2021 klo 18.00. Kokous pidetään Toimelassa.  

10 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 



 
 

 

 

 

 
 
 
Anniina Sillanpää   Vesa Kiiski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Riina Peltomaa    Marja Antola    
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja  
 


