
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston pöytäkirja 

Aika maanantaina 2.5.2022 klo 18.00-20.30 

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 8 

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 Helinä Ellä ja Ritva Parjanen. 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirja, hyväksyttiin.  

5 § Satakunnan vaikuttamistoimielinten työpajan 20.4. antia 
Koettiin, että osa puheenvuoroista oli valmiiksi pureksittu. Toisaalta käytiin keskustelua ja saatiin 
tuotua esille toiveita. Eräs asia, mistä tuli paljon puheenvuoroja, oli se, että vammaispalvelut ei voi 
toimia elämäkaarimallin mukaan. Selvyyttä ei saatu, miten maakunnallinen vammaisneuvosto 
järjestäytyy; koettiin, että jos joka kunnasta edustaja, neuvostosta tulee raskassoutuinen.  
 
Lisäksi sihteeri kertoi uudesta vammaispalvelulaista. 
 

6 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: Hallituksen kokous on pidetty ja suunniteltiin kesätoimintaa, 

keilataan silloin kuin halli on auki. 

Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry: Unelmien liikuntapäivä järjestetään yhdessä 
kaupungin liikuntatoimen kanssa Tulestalon sisätiloissa tiistaina 10.5. klo 16.00-18.30. Tilaisuus 
kaikille avoin, keittotarjoilu, luento, mahdollisuus kokeilla eri lajeja.  

Aivovammayhdistys ry: Kevätjuhlat perinteisesti 11.5. Eurajoen Lahdenperässä. Nuorempia 

toivotaan toimintaan mukaan, myös liitto vie valtakunnan tasolla viestiä.  

Rauman seudun Psoriasis ry: Hallitukseen tuoretta väkeä, mikä piristi toimintaa: teatteria, grillausta, 

tutustumismatkoja.  



 
 

 

 

 

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: Kevätkokous keskiviikkona 4.5. Sydäntuvalla 

Steniuksenkadulla. 

Tules ry: Rauman Seudun Tules ry:lle kuuluu ihan hyvää. Tulestalolla on paljon kokoontumisia ja 

kiirettä piisaa. Mukavaa vaihtelua näin pitkän hiljaisen koronaelon jälkeen. 

Parkkipaikka-asiat edelleen puhuttavat ja tähän on kaupungin puolesta nyt myös tartuttu. Asiaa 

käsitellään teknisellä puolella aktiivisesti. 

Lauantaina 21.5.2022 Rauman Invalidit järjestää Invalidiliiton Helppo liikkua-teemaviikon merkeissä 

pieni muotoisen toritempauksen. Torilla voi koittaa pientä esterataa pyörätuolilla, osallistua 

arvontaan ja kuulla yhdistyksen toiminnasta. 

Terhi osallistuu Vahvaksi vaikuttajaksi- koulutuksen startissa Nokialla. Koulutus on Invalidiliiton 

koulutus, jossa käsitellään lakiasioita ja vaikuttamiskanavia/-tapoja vammaisasioihin liittyen. 

7 § Muut asiat 

- Esteettömyyskävely tehtiin kaupungin liikenneturvatyön yhteydessä yhdessä Ramboll oy:n 

kanssa. Käydään seuraavassa kokouksessa läpi.  

- Suunniteltiin esteettömyyspalkitsemista.  

- Kysytään kaupungin tekniseltä toimialalta, mikä on Posellin esteettömyystilanne. 

- Kokousasiakäytännöissä toivottiin, että jos jäsen ei pääse, niin varajäsen osallistuu. 

- Toivottiin, että uudella hyvinvointialueella otettaisiin kokemusasiantuntijoiden osaaminen ja 

kokemus laajalla rintamalla koko maakunnassa käyttöön.  

- Apuvälinemessut on 11.-13.5.2022 Helsingissä. VYT:n ilmoittautuminen päättyy perjantaina 

6.5.2022, lähtijöitä on vielä vähän. Yritetään saada entisten vuosien tapaan riittävästi väkeä 

mukaan ja matkataan yhteiskuljetuksella.  

- Mikä on Toimelan tilanne, onko tiedossa jo, paljonko päiviä joudutaan karsimaan? Sihteeri 

kertoi, että selvitystyö on kesken. 

 

8 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on maanantaina 6.6.2022 klo 18.00 kokoushuone 8 kaupungintalolla. 

Lisäksi pidetään esteettömyyspalaveri joko maanantaina 16.5. tai tiistaina 17.5. kokoushuone 8 

kaupungintalolla. Jätetään kellonaika auki.  

9 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 
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Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 



 
 

 

 

 

Helinä Ellä    Ritva Parjanen 
 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


