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Sosiaali- ja terveystoimiala 

Vammaispalvelu 

Asia: Vammaisneuvoston kokous 

Aika: 8.8.2022 klo 18.00-19.50 

Paikka: Kokoushuone 8, kaupungintalo sekä Teams-sovellus 

  

1 § Kokouksen avaus 

      Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

      Valittiin Pasi Aalto ja Terhi Perkiö. 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

      Käytiin yhdessä läpi, hyväksyttiin. 

5 § Vanhan Rauman Erityiselin  

Rauman kansalaisopiston Juttu-tuvan ryhmäläiset ovat lähestyneet Rauman kaupunkia eri     

suunnista lähettämällä Vanhan Rauman esteettömyyttä koskevan keskustelukoosteen. Vanhan 

Rauman Erityiselin toivoo, että toteutettaisiin laaja-alainen hanke Vanhan Rauman esteettömyyden 

parantamiseksi. 

Vanhan Rauman Erityiselimen pöytäkirja esityslistan liitteenä, jossa muun muassa todetaan, että 

Erityiselin toivoo, että tehtäisiin laaja-alainen hanke esteettömyyden parantamiseksi. Hankkeeseen 

tulee osallistua kokemusasiantuntijoita muun muassa vammaisneuvostosta.  

Rauman vammaisneuvosto osallistuu mahdolliseen hankkeeseen ja on muutoinkin aktiivisesti 

mukana. Vammaisneuvoston mukaan tärkeintä on esteettömyys, ei se, missä sisäänkäynti on.  

6 § Uusi vammaispalvelulaki – mitä muutoksia se tuo? 

Ulvilan kaupungin vammaisneuvosto järjestää 18.8.2022 klo 13.00–15.00 tilaisuuden uudesta 

vammaispalvelulaista ja sen muutoksista. Tilaisuuteen on kutsuttu puhujaksi Kynnys ry:n lakimies 

Mika Välimaa. 

Puheenjohtaja on ilmoittanut Raumalta kaksi henkilöä, sillä tilaisuuteen on paikkarajoitus. 

Raumalta ilmoitetaan kolme ajatuksella, että kolme mahtuu rajoituksesta huolimatta. Lähtijät ovat: 

Matti, Pasi ja Ritva.   

7 § Jäsenen + varajäsenen nimeäminen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon 
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Rauman vammaisneuvosto päättää ehdottaa varsinaiseksi jäseneksi puheenjohtaja Matti Iso-

Pärnää ja varajäseneksi Helinä Ellää. 

8 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: vakivuoro keilahallissa jatkuu. Liiton vuosikokoukseen 

osallistutaan lokakuussa.  

Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry: Marttojen kanssa ruoka-allergiapäivä teemalla 

”Kaikille allergialapsille on oikeus saada samanlaiset synttärit kuin muillakin”. Perhekeskus ja 

seurakunta on kutsunut yhdistyksen Vauvabaanaan mukaan. Baanan lähettäjä on 

kaupunginjohtaja, kulkue menee läpi kaupungin ja päättyy soppalounaalle kirkon pihalle. 

Aivovammayhdistys ry: Porin Areenalla 3 päivää, puhuttiin muun muassa kypärien 

tarpeellisuudesta, yhdessä Liikenneturvan kanssa asiaa sähköpotkulautojen käytössä, kävijöitä 

hyvin. Oman yhdistyksen 20-vuotisjuhlat tulossa. Satasairaalan Olgapisteellä jatkuvasti 

kokemusasiantuntijoina.  

Rauman seudun Psoriasis ry: kesäteatterissa nauttimassa porilaisesta musiikkiesityksestä, 

syksyllä pyritään parantamaan jäsenpalvelua.  

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: - 

Tules ry: Tulestalolla tehty remonttia kesällä. Yhdistykset aktivoituvat kesän jälkeen. Työntekijä 

palkkatuella. Pyritään tekemään yleistoimintaa arki-iltaisin, syksy tarkentaa viikkoaikataulua. 

9 § Muut asiat 

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

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

Koulutus jatkuu vuoden loppuun. Koulutuksessa on noussut vahvasti esille se, että ikäihmiset ja 

vammaiset ”niputetaan” yhteen. Kannustettiin tekemään yhteistyötä nuorisovaltuustojen kanssa. 

Sihteeri ehdotti nuorisovaltuuston kutsumista vammaisneuvoston kokoukseen. 

- Sihteeri kysyy Posellin tilannetta; suunnittelukokous pidettiin 25.5.2022 kaupunginarkkitehti Minna 

Linnalan kanssa.  

- jäsen nosti esille potilasasian: potilas saanut ajan terveyskeskuksesta, aika peruuntui eikä uutta 

saatu. Palvelu on heikentynyt, onko syynä henkilöpula? Kiirevastaanoton koetaan toimivan hyvin. 

Mirja vastasi, ettei ole rahasta kyse, vaan henkilöstöpula. Muun muassa lääkärien virat ovat 

perustettu ja niille on varattu määrärahat, mutta tulijoita ei valitettavasti ole. Myös johtamiseen 

tulee kiinnittää enemmän huomiota. 

- VYT:n 5.5 kokouksen otteet: miten lisätään tunnettavuutta. Miksi asiakas ei saa kuittia taksissa, 

edelleen on epäkohtia odottelussa. Viedään asiat vammaisneuvostoon. Sihteeri vastasi: kuittia ei 

saa enää autossa, koska autoilija ei rahasta omavastuuta, muutos johtuu 1.7.2021 

asiakasmaksulaista. Etsitään mahdollisuutta liittää matkatiedot asiakaslaskuun.  

- Ikäihmisten neuvosto on kutsunut vammaisneuvoston jäseniä heidän seuraavaan kokoukseen 

tiistaina 6.9.2022. Kellonaika ja paikka auki. Kokoukseen osallistuvat: Helinä ja Matti. 

- Vammaisneuvosto suunnittelee syksyllä infotilaisuutta, pyydetty asiantuntijaa mukaan ja hänen 

aikataulujen mukaan sovitaan ajankohta. 
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- saatu positiivista palautetta Hyvä kaveri-stipendin saajalta. 

10 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

      Seuraava kokous on maanantaina 5.9.2022 klo 18.00 kokoushuone 8. 

11 § Kokouksen päättäminen 

       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

Pasi Aalto    Terhi Perkiö 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


