
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston pöytäkirja 

Aika maanantaina 4.4.2022 klo 18.00-20.00 

Paikka Toimintakeskus Toimela, Uotila 

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 Uotilan väliaikaiset väistötilat ja kertoi tilanteesta. 

Nyt ollaan terveellisissä tiloissa mutta ei toiminnallisissa.  

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

toimivat nykyisellä asiakasmäärällä. Autismiryhmässä on 6 ja päivätoiminnassa on 14 asiakasta. 

Mutta kun koronarajoitukset puretaan, niin Toimelassa joudutaan edelleen rajoittamaan 

asiakasmääriä, mikä on erittäin valitettavaa.  

Tietoa Sinkokadun tilojen remontista ei ole. 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

4 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkistajaksi Pasi Aalto ja Katja Salonen. 

5 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirja, hyväksyttiin.  

6§ Kuljetuspalvelutilanne 

Sihteeri kertoi tämän hetkisestä tilanteesta. Tilanne on parempi, mutta edelleen erilaisia ongelmia. 
Kaikkiin, pääasiassa asiakaspalautteisiin perehdytään ja selvitetään, mistä epäonnistunut matka 
on johtunut.  
Tiistaina 29.4. pidettiin yhteispalaveri kyydinvälityksen, autoilijoiden ja kaupungin kesken. 
Palaverissa nousi esille asioita, joista laadittiin ohje. Muutamia nostoja tiedotteesta: Yksi havainto 
on ollut se, että puhelinten virransäästöasetukset saattavat estää autoilijasovelluksen toimintaa. 
Autoilijoita ohjattiin tarkistamaan asetukset puhelimista; tarkemmat ohjeet lähetettiin tiedotteessa. 



 
 

 

 

 

Ilta-ajan kuljetusten (klo 18 jälkeiset tilaukset) meno-paluu-kyydit lukitaan jatkossa samalle autolle, 
jos mahdollista. Tarkennettiin myös autojen datatietoja. Lisäksi sovittiin kyydinvälityksen ja 
autoilijoiden kesken, että kun kyse on kyydinvälityskeskuksen toiminnasta, palautteiden toivotaan 
ohjautuvan suoraan FCG:lle (tiedotteessa annettiin sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Seuraava 
palaveri pidetään toukokuussa.  
 

7 § Kairakadun pohjoispään asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Käytiin läpi suunnitelma, mikä merkattiin kuulluksi. Ei kannanottoja. 

8 § Järjestöjen kuulumiset 

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

Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry: Vuosikokous on ke 6.4.2022. Toukokuussa on 
astmaviikko. Liikuntapäivä tulossa. Yhdistys järjestänyt hyvinvointialueisiin liittyvän tilaisuuden 
Porissa teemana oli muun muassa kokemusasiantuntijoiden käyttö.  

Aivovammayhdistys ry: Toimintaryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ritva on käynyt 

kokemusasiantuntijakoulutuksen vuonna 2019, tehtäviä on ollut vähän tähän liittyen; korona ehkä 

karsinut.  

Rauman seudun Psoriasis ry: 4.-10.4. Psoriasis-viikko. Edellisviikonloppuna Ikaalisten kylpylässä 

reissu yhdessä porilaisten kanssa. Keskusteltu myös hyvinvointialueen valmistelusta. Vuosikokous 

on pidetty. 

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: Laitettu rattaat pyörimään: torstaina teatteriesitys, keilailu 

alkaa, uimahallissa kerran viikossa ilmainen uintikerta, yhdistyksen kevätkokous tulossa 

Tules ry: - 

9 § Muut asiat 

- kaupungin aluepalvelulta saatu vastaus Tulestuvan liikennemerkistä ja pysäköinnistä, josta 

tullut valituksia. Kaupungin suunnittelupäällikkö Riikka Pajunoja ilmoitti: ”Merkki on ihan 

laillinen. Alue ei ole kaupungin pysäköintialue, vaan pysäköintiosakeyhtiö ja pysäköinti on 

tuolla kiinteistöllä sallittu vain, kuten merkissä sanotaan eli osakkaille. Ja kiinteistö, jossa 

Tulestalo sijaitsee nykyään ei omista tuosta pysäköintiyhtiöstä yhtään osaketta.” 

- Vammaisneuvoston jäsenet jääkiekkopeli-illassa yhdessä nuorisovaltuuston ja ikäihmisten 

neuvoston kanssa.  

- Ritva otti esille toimintasuunnitelmaan kirjatun asian: Esteettömyyttä toivottiin otettavan 

vahvasti esille. Pohdittiin, että myönnettäisiin palkinto- tmv. huomionosoitus esimerkiksi 

yritykselle hyvästä työstä esteettömyyden eteen. Liikkeelle lähdettäisiin lehtijutulla ja 

haasteella. Miten edetään? 

- Pasi nosti esille miehet, jotka kaipaisivat toimintaa, edes jotain pientä ohjattua, jäsenet 

neuvoivat ottamaan yhteyttä ikäihmisten palveluihin. Matti kertoi ennen koronaa 

epävirallisesta porukasta, jotka kävivät kahvittamassa Sinisaaressa asukkaita.  

10 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on ma 2.5.2022 klo 18.00 kokoushuone 8 kaupungintalolla. 



 
 

 

 

 

11 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
 
Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
Pasi Aalto   Katja Salonen    
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


