
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston kokousmuistio 

Aika 9.8.2021 klo 18.00-19.15 

Paikka Toimintakeskus Toimela  

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 § Toimintakeskus Toimelan remontti 

Toimintakeskus Toimelassa GessPlan Ay:n suorittaman kartoituksen 19.1.2021 myötä 
käyttökieltoon päätettiin laittaa päivätoiminnan tila ja päivätoiminnan naisten pukuhuone 12.3.2021 
alkaen tiloissa ilmenneiden terveydelle haitallisten yhdisteiden vuoksi. Kyseisissä tiloissa ylittyi 
selvästi 2-etyyli-1-heksanolin asumisterveysasetuksen suositusrajat.  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tekee Toimelassa työpaikkakierroksen tiistaina 17.8.2021 
sekä torstaina 19.8.2021 työpaikkatarkastuksen.  

Satakunnan Viikossa oli lehtijuttu Toimintakeskus Toimelasta. Valitettavasti jutusta ei käynyt ilmi, 
että remonttia ei ole vielä tehty. Jutussa kerrottiin vain, että yrittäjän ja kaupungin sopimusasiat 
ovat kunnossa.  

Toimintakeskus Toimelassa ei ole aloitettu mitään remonttia; paras ajankohta olisi ollut 
heinäkuussa toiminnan ollessa tauolla.  

Sinkokadun Toimintakeskus Toimelan ja Työtoimintakeskus Pookin asia pitää valmistella uuteen 
käsittelyyn sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Ennen sitä kuullaan kiinteistö Oy Rauman 
Kaivopuistoa, Rauman tilapalveluita ja tilojen käyttäjää.  

Vammaisneuvosto päätti odottaa aluehallintoviraston kannanottoa asiaan.  



 
 

 

 

 

6 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Kuulo ry: - 

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: Suunnitellulle teatterimatkalle ilmoittautui kolme, matkaa ei 
tehty koskaan. Syyskokousta suunnitellaan. 

Rauman Seudun Neuroyhdistys ry: - 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: Keilailu jatkuu, kun halli aukeaa. 

Rauman seudun Psoriasis ry: Teatterimatka tehtiin lopulta Rauman kesäteatteriin, valtakunnalliset 
syyspäivät tulossa Vaasassa, yhdistyksistä 2-3 henkeä kutsuttu.  

Rauman Invalidit ry: Toiminta on ollut melkein normaalia koronan puitteissa. Kesäteatterissa 
Santtiolla 32 osallistujaa omilla autoilla, mökillä järjestetty maksuton ruokailu yhdistyksen jäsenille, 
avustus saatu Stea:lta, Boccia-kisat 10.-11.8. Otan kentällä, saunavuorot normaalisti.  

7 § Muut asiat 

- Vuoden 2022 vammaispalvelun talousarvioesitys on realistinen eli esitys tehdään, niin, että 
kaikkiin palveluihin varataan riittävästi määrärahoja. 

- Vuoden 2021 talousarvio näyttää siltä, että määrärahat riittävät kaikkiin palveluihin. 
- Vammaisneuvoston kokouksessa 7.6.2021 jäsenen toi esille saatua palautetta, että 

ikäihmisten intervallissa Sinisaaressa ei ole virikkeitä: ainoastaan tv:n katselua ja ruoka. 
Asian selvittelyssä käynyt ilmi, että päivätoiminnan henkilöstöä olisi vähennetty ja palkattu 
hoitohenkilöstöä tilalle. Sihteeri lähetti asiasta sähköpostiviestin vanhuspalvelujen 
johtajaan. 

- Posellin esteettömyysratkaisu etenee; työ rakennuslupamenettelyvaiheessa.  

8 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on ma 6.9.2021 klo 18.00 kokoushuone 8 kaupungintalolla. 

9 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
Matti Iso-Pärnä   Vesa Kiiski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Pasi Aalto    Katja Salonen  
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja  
 


