
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston pöytäkirja 

Aika maanantaina 14.2.2022 klo 18.00-19.00 

Paikka Teams-sovellus 

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 pöytäkirjantarkistajaksi Katja Salonen ja Helinä Ellä.  

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirja, hyväksyttiin.  

5 § Satasoten kuulumiset 

Sihteeri kertoi maakunnan vammaispalvelun valmistelutyöryhmän työstä. Ryhmä kokoontunut 

muutaman kerran ja joutunut kovasti pohtimaan, mihin vammaispalvelut sijoittuu tulevassa 

maakunnassa. Maakunnassa on päätetty palvelujen järjestämisestä elinkaarimallin mukaan. Lisäksi 

palveluiden järjestämisen lautakuntia on muun muassa lasten, nuorten ja perheiden palvelut, 

työikäisten sekä ikäihmisten. Käytiin keskustelua, missä lautakunnassa vammaispalvelut jatkossa 

on vai tuleeko olemaan kaikissa. Vammaisneuvosto oli yksimielinen siitä, että esitetty 

elämänkaarimalli ja lautakunnat pirstaloivat vammaispalvelun.  

6 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: keilavuoro koko vuodeksi varattuna, hallituksen kokouksia 

pidetään 

Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry: ihan normaalit hallitus- ja vuosikokouksia 
suunniteltu sekä toimintaa ulkopuoliselle 

Aivovammayhdistys ry: toimitaan Satakunnan alueella. Vertaistukitapaamisia järjestetty kunnissa, 

myös Raumalla vuoden 2022 aikana.  



 
 

 

 

 

Rauman seudun Psoriasis ry: - 

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: kevätkokous, toimintoja pyritään käynnistämään sekä 

kesäretki suunnitteilla, Diabetesliitto tehnyt kyselyn toiminnasta; kommentteina muun muassa 

terveydenhuollon kanssa nollayhteistyötä, koska Satasairaala ei käy keskustelua raumalaisten 

kanssa  

Tules ry: Koronarajoitusten pienentyessä, toimintaa lisätään.  

7 § Muut asiat 

- Sihteeri toivoo, että otetaan yhteyttä häneen, jos kuljetuspalvelussa on jollakin ongelmia. 

Kaikki ei-toivotusti menneet matkat selvitetään yhteistyössä kyydinvälityksen, 

kyydinvälityksen ohjelmatoimittajan sekä kuljettajien kanssa.   

- Terhi nosti esille kyytivaihtoehdon, mihin kannattaa tutustua. Uudessakaupungissa toimii 

Ukikyyti. Sillä on mahdollisuus matkustaa kahdella eurolla keskustassa ja lähiympäristössä. 

Kyyti on esteetön, palvelee arkisin ja lauantaisin, suunnattu kaikille kuntalaisille.  

- Hyvää ystävänpäivää kaikille! 

8 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on joko etänä tai kokoushuoneessa kaupungintalolla ma 14.3.2022 klo 18.00.  

9 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 
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puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
Katja Salonen  Helinä Ellä     
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


