
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston pöytäkirja 

Aika maanantaina 14.3.2022 klo 18.00-20.25 

Paikka Toimintakeskus Toimela, Lounaisväylä 3 

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, etänä osan kokouksesta 
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 § Toimintakeskus Toimela  

Työtoiminnan esimies Minna Gustafsson esitteli Sampaanalan väliaikaiset väistötilat ja kertoi 

tilanteesta. Nyt ollaan terveellisissä tiloissa mutta ei niin toiminnallisissa. Tilat ovat valoisat, ja 

vammaisneuvosto kiitteli siisteydestä ja järjestyksestä. Työtoiminnalla on kolme salia, Sinkokadulla 

olisi neljä. 

Lisäksi Toimelan väistötila on Uotilassa, jossa ovat autismiryhmä ja päivätoimintaryhmä. Uotilan 

ryhmät toimivat nykyisellä asiakasmäärällä. Vammaisneuvosto pitää Uotilassa seuraavan 

kokouksen.  

Toimelan muutto Sinkokadulta Uotilaan ja Sampaanalaan tapahtui vuodenvaihteessa. Asiakkaille 

muutto meni hyvin. Asiakkaiden sopeutumista helpottanut tutut työkaverit ja henkilökunta. Työt 

ovat melko samanlaisia, tosin isompia töitä on jouduttu karsimaan. Kaikki vanhat alihankkijat ovat 

onneksi pysyneet mukana. Henkilökunnalla on nyt rauha tehdä töitä eikä tarvitse kantaa huolta 

omasta terveydestä. Tavoitteena on saada yhteiset väistötilat koko toiminnalle eli työtoiminnalle, 

autismiryhmälle sekä päivätoiminnalle.  

Työtoiminnan tilat ovat nykyiselle, koronarajoitusten takia pienemmälle asiakasjoukolle riittävät 

neliöiden suhteen. Mutta kun koronarajoitukset puretaan, niin Toimelassa joudutaan edelleen 

rajoittamaan asiakasmääriä, mikä on erittäin valitettavaa. Asiakkailla kun on odotus päästä takaisin 

useampina päivinä hyvin korkealla.  

Tietoa Sinkokadun tilojen remontista ei ole. 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

4 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkistajaksi Ritva Parjanen ja Helinä Ellä.  



 
 

 

 

 

 

5 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirja, hyväksyttiin.  

6§ Satasoten vaikuttamistoimielimen kysely 

Kysely oli lähetetty esityslistan mukana etukäteen tutustuttavaksi. Täytettiin kokouksessa yhdessä.  
 

7 § Vammaispalvelun tilinpäätös 2021 

Vammaispalvelun tilinpäätös 2021 oli yhteensä 12,8 miljoonaa euroa. Ylitystä tapahtui ennen muuta 

tehostetun palveluasumisen hankinnassa eli asiakkaita tuli enemmän kuin valmisteluvaiheessa oli 

arvioitu. Kaikkiin määrärahasidonnaisiin palveluihin, kuten omaishoitoon oli saatu varattua riittävästi 

määrärahaa. Hakemuksia tuli ennätysmäärä, 1031 kpl.  

8 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: keilatoiminta jatkuu. Vuosikokous on kutsuttu koolle. 

Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry: 2 tilaisuutta jo pidetty, 3 odottaa. Vuosikokous 
odottaa. 

Aivovammayhdistys ry: Vuosikokous odottaa. Toimintaryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. 

Rauman seudun Psoriasis ry:  

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: - 

Tules ry: - 

9 § Muut asiat 

- keskusteltiin kuljetuspalvelujen tilanteesta. Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että palvelu 

toimii.  

- Vesa on Ritvan pyynnöstä pyytänyt selvitystä kaupungin aluepalvelulta Tulestuvan 

liikennemerkistä ja pysäköinnistä. Ei saatu vielä vastausta. 

10 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on ma 4.4.2022 klo 18.00 Uotilan palvelukeskuksessa. 

11 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. 
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Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
Ritva Parjanen  Helinä Ellä     
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


