
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston pöytäkirja 

Aika maanantaina 17.1.2022 klo 18.00-18.50 

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 Ritva Parjanen sekä Terhi Perkiö.  

4 § Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin kokouksen muistio yhdessä läpi. 

5 § Kuljetuspalvelukilpailutus 

Uusi kyydinvälitys FCG Smart Transportation Oy on aloittanut 1.1.2022 toimintansa. 

Päivähintaisten autojen sekä niin sanottujen ylivuotoautojen sopimukset ovat voimassa 1.1.-

31.3.2022. Ennalta mainitut palvelut on tarkoitus kilpailuttaa alkuvuoden aikana. Päivähintaiset 

autot ajavat arkisin klo 07.00-17.30 välisenä aikana, ja ylivuoto ennalta mainitun ajankohdan lisäksi 

myös muina vuorokauden aikoina. 

Käytiin läpi nykytilannetta ja palautteita. Kyydinvälityksen paikallistuntemus pitää olla parempi, 

koska kun kyydinvälitys kysyy, mikä on Citymarketin osoite, sillä harva asiakas tietää sitä. 

Paikallistuntemusta toivottaisiin myös kuntarajojen ylittäviin matkoihin. Tilatut autot ovat tulleet 

myöhässä tai auto ei ole tullut lainkaan. Kyydinvälitykseen on joutunut odottamaan jopa 45 

minuuttia.  

6 § Kotihoidon kilpailutus 

Kotihoidon kilpailutus on keskeytetty. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2021, että 

asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Evästyksenä oli, että kilpailutetaan siten, että kilpailutus 

on lainmukainen. Kilpailutuksen tulee mahdollistaa osatarjouksen jättäminen. Kaupunginhallituksen 

17.1.2022 kokouksessa esityslistalla asia oli ehdotusmuodossa: että kaupunginhallitus valtuuttaa 



 
 

 

 

 

talousjohtaja Fredrik Lindströmin antamaan asiassa toimeksiannon valitsemalleen ulkopuoliselle 

asiantuntijayritykselle.  

7 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: Yhteinen joululounas ja vuosikokous.  Keilavuorot jatkuvat.  

Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry: Viime vuosi meni loistavasti, 5 hienoa tilaisuutta. 
Nyt koronan takia ollaan vähemmän liikkeellä.  

Aivovammayhdistys ry: joulukuussa joulujuhlat. Rauman toimintaryhmä ei ole kokoontunut. 

Mielipidekirjoitus yhdessä Tules ry:n kanssa joulukuussa, luettiin vielä kokouksessa. 

Rauman seudun Psoriasis ry: Vuosikokouksen valmistelu menossa. Maaliskuussa yhdessä 

porilaisten kanssa Ikaalisten kylpylään.  

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: - 

Tules ry: Järjestäytymiskokous 17.1.2022, valittiin Matti Honkaheimo uudeksi puheenjohtajaksi. 

Toiminta on ollut hiljaista.  

8 § Muut asiat 

- Vanhusten palvelukeskusten päivätoiminnan kehitykseen vammaisneuvoston jäseniä saanut 

kutsun.  

9 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on etänä ma 14.2.2022 klo 18.00.  

10 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
 
Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
Ritva Parjanen  Terhi Perkiö   
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


