
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston kokousmuistio 

Aika 7.6.2021 klo 18.00-19.40 

Paikka Toimintakeskus Toimela sekä osa 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 

Puheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.  

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Pasi Aalto sekä Katja Salonen. 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Puheenjohtaja sekä pöytäkirjan tarkastajat saaneet muistion aiemmin tarkastettavaksi. 

Kokouksessa käytiin yhdessä läpi, ei huomauttamista. 

5 § Osallistava budjetointi 

Osallistava budjetointi on nyt ideointivaiheessa (31.5.-16.6.) ja tämän jälkeen on arviointivaihe. 

Arviointivaihe kestää 17.-29.6. Tämän jälkeen on vielä äänestys 2.-23.8. 

Muun muassa Rauman Invalidit ry pitää jäsenilleen tilaisuuden budjetoinnista; yhdistys pohtii, mitä 

ehdotettaisiin.  Puheenjohtaja kehotti yhdistyksiä aktivoitumaan ja viemään tietoa eteenpäin.  

6 § Valikko-ryhmän toiminta 

Rauman Invalidit ry on mukana toiminnassa. Raumalla muun muassa SPR, Avustajakeskus, 

kaupunki. Puheenjohtajana on Virve Järvinen Rauman seurakunnasta. Tarkoituksena on vaikuttaa 

muun alueen asioihin, järjestävät koulutuksia, verkostoituvat.  

Sovittiin, että otetaan yhteyttä puheenjohtajaan ja tutustutaan. Matti ottaa yhteyttä.  

7 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Kuulo ry: Toiveena, että kesällä voitaisiin tavata. Hiljaista on ollut. 

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: Vuosikokous on pidetty, hallitukseen saatiin uusia jäseniä 

kolme. Kesäteatteriin.  



 
 

 

 

 

Rauman Seudun Neuroyhdistys ry: Osallistuttu Pieni ele-keräykseen, ei muuta. 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: Ainoana toiminta kesäaikana on keilavuoro kerran viikossa.  

Rauman seudun Psoriasis ry: Hiljaiseloa. Vaalikeräykseen on saatu koottua hyvin väkeä. 

Luentotilaisuus pidetty yhdessä Allergia- ja astmaliiton kanssa. 

Rauman Invalidit ry: Pieni ele-keräyksessä on oltu mukana. Sauna on ollut kerran viikossa, 

liikuntamaanantait alkaneet, Santtiolle kesäteatteriin, hallituksen kokoukset olleet säännöllisesti.  

8 § Muut asiat 

- Toivottiin, että jatkossa etäyhteydet toimisivat kaikilla; Katja tutki Matin konetta. 

- Mansikkapaikan järjestötilojen selvittely on auki. Palataan asiaan kesän jälkeen.  

- Toimintakeskus Toimelan rahoitus- ja kunnostussuunnitelma on kaupunginhallituksen 

kokouksessa 7.6.2021. Vielä tämän kokouksen aikana ei ollut tiedossa, mitä oli päätetty.   

- Vammaisneuvoston jäsenen on saanut palautetta, että ikäihmisten intervallissa Sinisaaressa 

ei ole virikkeitä: ainoastaan tv:n katselua ja ruoka. Sovittiin, että vammaisneuvoston sihteeri 

vie palautteen vanhuspalveluihin.  

- Rauman keskustan osayleiskaavan muutos ja päivitys, pohjoisosa. Suunnittelualue 

sijaitsee Keskustan osayleiskaava-alueen pohjoisosassa ja sisältää ranta-alueita (Petäjäs, 

Poroholma, Fåfänga ja Kappelinsalmi), teollisuuden ja kaupan alueita (Sinkokatu ja 

Papinhaka) sekä jo toteutumassa olevia asumisen ja palvelun alueita (Papinpelto). 

Ehdotettu, että vammaisneuvosto viittaisi: YK:n vammaissopimuksen artikla 9 Esteettömyys 

ja saavutettavuus, mikä on osa Suomen velvoittavaa lainsäädäntöä sekä 

yhdenvertaisuuslain 5 §, jonka mukaan viranomaisten velvollisuus on edistää 

esteettömyyttä. Esteettömyys luo yhdenvertaisuutta. Toiveena on viherverkoston ja –

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

Vertaa Latumajan reitille tehty esteetön reitti.  

- Vammaisneuvoston jäsen on pyytänyt reklamoimaan Posellista, koska rakennus ei ole 

esteetön. Poselliin ei ole turvallista ja helppoa esteetöntä kulkua esimerkiksi pyörätuolin 

käyttäjälle. Asia on annettu tiedoksi kaupungin kulttuuripalveluun sekä tilapalveluun.  

9 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on ma 21.6.2021 klo 16.30 kaupungintalon kokoushuone 8.  

11 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. 
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Matti Iso-Pärnä   Vesa Kiiski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Katja Salonen   Pasi Aalto   
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja  


