
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston kokousmuistio 

Aika maanantaina 8.11.2021 klo 18.00-19.40 

Paikka Tules Talo, Aittakarinkatu 14, 26100 Rauma 

Läsnä Matti Iso-Pärnä, Rauman Seudun CP-yhdistys ry, puheenjohtaja 
 Katja Salonen, Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry 
 Helinä Ellä, Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 

Pasi Aalto, Rauman seudun Psoriasis ry 
Ritva Parjanen, Aivovammayhdistys ry 
Terhi Perkiö, Tules ry 
Mirja Ylijoki, kaupunginhallituksen nimeämä edustaja 
Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, sihteeri 
 
 

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.  

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Ritva Parjanen ja Terhi Perkiö. 

4 § Edellisen kokouksen muistio 

Ei käyty läpi, käydään seuraavassa kokouksessa. Muistion ovat tarkistaneet pöytäkirjantarkastajat 

sekä puheenjohtaja.  

5 § Toimintakeskus Toimela 

Kehitysvammaisten Toimintakeskus Toimela joutuu muuttamaan nykyisistä Sinkokadulla 

sijaitsevista tiloista 31.12.2021 mennessä.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kielsi kokouksessaan 1.9.2021 Toimintakeskus Toimelan tilojen 

käyttämisen kaikkeen sellaiseen toimintaan, johon liittyy ihmisten muuta kuin lyhytaikaista ja 

satunnaista oleskelua. Valiokunta voi purkaa kiellon, kun tiloissa todetut kosteusvauriot ovat 

asianmukaisesti ja riittävästi korjattu.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt 26.10.2021 kokouksessaan, että väistötiloihin 

siirtyminen tulee olla määräaikaista, koska tavoitteena on yhden toimipisteen tilat. 

Väistötilavaihtoehtoja on selvitetty Rauman kaupungin tilapalvelujen ja vammaispalvelun toimesta 

syksyn ajan.  

Teknisen valiokunnan kokouksen 1.11.2021 päätöksen jälkeen Rauman kaupungin tilapalvelut on 

valtuutettu tekemään vuokrasopimukset Jalonen-Yhtiöiden toimitilaan Lounaisväylällä sekä Uotilan 

palvelukeskukseen, joka on Rauman maalaiskunnan Vanhustenkotiyhdistys r.y:n omistama.  



 
 

 

 

 

Uotilan palvelukeskukseen siirtyvät autismiryhmä sekä vaikeasti kehitysvammaisten päivätoiminta. 

Tilat ovat esteettömät ja siistikuntoiset. Remonttia ei vaadita.  

Kehitysvammaisten työtoiminta siirtyy Sampaanalaan. Rakennus on pääosin peruskorjattu. Ennen 

toiminnan aloittamista joudutaan tekemään muutostöitä, kuten inva-wc ja keittiö. Tilojen 

muutostöistä saatu tarjous on 81 000 euroa. Tekninen valiokunta myönsi päätöksessä 

muutostöihin enintään 60 000 euroa.  

Kuten sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti, tilat ovat määräaikaiset. Seuraavaksi pitää etsiä yhdet 

väistötilat, jotka olisivat sekä terveysturvalliset että toiminnallisesti hyvät. Tämä vaati 

kaupunginvaltuuston päätöksen.  

Vuosia kestänyt odottelu, epävarmuus ja ei-terveysturvalliset työtilat ovat olleet sekä asiakkaille 

että henkilökunnalle todella raskaat.  

6 § Kyydinvälitys FCG 

Rauman kaupunki on kilpailuttanut sote-kyytien kyydinvälityksen, koska nykyinen sopimuskausi 

päättyy vuoden loppuun mennessä. 1.1.2022 alkaen kyydinvälityksestä vastaa FCG Smart 

Transportation Oy. Sihteeri oli sopinut alustavasti vammaisneuvoston ja yrityksen tapaamisesta 

tiistaina 30.11. klo 18.00. Sovittiin, että pidetään seuraava kokous em. ajankohtana. 

7 § Järjestöjen kuulumiset 

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

Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry:  
 

Aivovammayhdistys ry: Liitolla vuonna 2022 tulossa 30-vuotisjuhlat! Tarkoitus saada juhla esille 

joko Rauman Pitsiviikolla tai Porin jazzeissa. Kerran kuukaudessa vertaistukitapaamiset. 

Aivovammaviikko 15.-21.11.2021. Satakunnan Aivovammayhdistys järjestää Aivovammaviikolla 

luennon maanantaina 15.11.2021 Raumalla. 

Rauman seudun Psoriasis ry: hyvinvointitapahtuma on tulossa myöhemmin. 

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry:  

Tules ry: Tules Talon avoimet ovet sekä Joulumyyjäiset lauantaina 4.12. klo 10-14. Toiminta on 

vilkasta.  

9 § Muut asiat 

- Ritva toi Satakunnan Näkövammaisten HIM-kerhon terveiset vammaisneuvostolle. Kerho 

toivoo, että sote-taksikyytien laskuissa olisivat matkat eriteltyinä. Nyt laskussa on vain 

kokonaissumma. Lisäksi huomiona oli, että taksikuljettajalta ei saa aina pyydettäessäkään 

kuitteja, joista asiakas voisi seurata matkojen kustannuksia. Lisäksi toiveena on, uuden 

Kampuksen uimahalliin kulkureitit tehdään kontrastiväreillä, jotta liikkuminen helpottuu ja on 

turvallista.  

 

- Satasoteen liittyvä Rauman yhdistystilaisuus oli keskiviikkona 27.10.2021 klo 14.00-16.00. 

Vammaisneuvoston jäsenten kokema oli se, että palaveri ei ollut vastannut toiveita. 



 
 

 

 

 

Jatkosuunnitelmat jäivät auki eikä päätöksiä tehty. Järjestöjen toiveena oli ollut, että saadaan 

aikaan päätöksiä eikä vain suunnitella ja puhuta.  

 

Raumalle toivotaan vastaavaa kaikkia erialan järjestöjä kokoavaan keskusta kuin Porin 

Yhteisökeskus. Nyt Raumalla Olka-toiminta on yhtä kuin ikäihmisten palvelutori. Kaikki eivät 

koe palvelutoria omaksensa. Toiveena olisi keskus, jonka kaikki kokisivat omaksensa. 

Järjestöt pohtineet, että esimerkiksi tulevassa kauppakeskuksessa voisi olla tilaa, jossa 

järjestöt voisivat esitellä toimintaansa. Tila olisi kaikkien järjestöjen yhteisessä käytössä. Näin 

tavoitettaisiin ihmiset paremmin kuin nykyisellä mallilla, jossa kuntalaisen pitää ensin löytää 

tapahtuma tai järjestö ja sitten vielä mennä erikseen tiettynä ajankohtana tiettyyn paikkaan. 

Kaupungin vammaispalvelun mahdollisuus järjestää ikäihmisten palvelutoria vastaavia 

tilaisuuksia tai koordinoida niitä ei onnistu, koska siihen ei ole osoittaa henkilöstöresurssia.  

 

- yksinäisten joulujuhlan huutokauppa keräsi 2 856 euroa.  

 

- Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 22.-23.11.2021. Tapahtuma järjestetään 

verkkoseminaarina kahtena peräkkäisenä iltapäivänä klo 13-16. 

10 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on kaupungintalolla kokoushuone 8 tiistaina 30.11.2021 klo 18.00. 

11 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. 
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Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
Ritva Parjanen  Terhi Perkiö 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


