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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 

VAMMAISPALVELU 

 

Asia: Vammaisneuvoston kokous 

Aika: 3.10.2022 klo 18.00-20.30 

Paikka: Kokoushuone 8, kaupungintalo 

  

Läsnä Matti Iso-Pärnä, Rauman Seudun CP-yhdistys ry, puheenjohtaja 

Katja Salonen, Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry 

Urpo Tuominen, 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 

Kristiina Kuusio, kaupungin strateginen suunnittelija, klo 18.00-18.50 

 

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 Helinä Ellä ja Pasi Aalto. 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin yhdessä läpi, hyväksyttiin. 

5 § Vammaisneuvoston ajatuksia hyvinvoinnin ja yhteistyön edistämiseksi Raumalla 

Kaupungin strateginen suunnittelija Kristiina Kuusio 



 
 
 

   
 

RAUMAN KAUPUNKI 

PL 41, 26101 Rauma 

rauma.fi 

 

MUISTIO 
3.10.2022 

Käytiin keskustelua, mitkä asiat / toimenpiteet edistävät erityisryhmien hyvinvointia, 

aktiivisuutta ja osallisuutta Raumalla. Nostettiin esille muun muassa tasapuolisuuden 

vaade eri toimijoiden (ikäihmiset, vammaiset) välillä, esteettömyyden enempi 

huomioiminen ja jopa esteettömyysasiantuntijan toimen perustamisen.  

6 § Esteettömyyden kunniamaininta "taulu"  

Suunnittelua ja sen luovutustilaisuus. Ennen seuraavaa kokousta saadaan 

luonnosehdotus.  

7 § Ikäihmisten neuvoston tapaaminen 6.9. 

Vammaisneuvostosta olivat Matti ja Helinä. Kokouksen alkuperäinen ajatus oli se, että 

miten ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvosto voivat tehdä yhteistyötä. 

Lopputuloksena oli Marrastanssit TulesTalolla 25.11. klo 14-16 yhteistyönä 

vammaisneuvoston ja ikäihmisten neuvoston kesken. Orkesterin ym. kulut neuvostot 

maksavat puoliksi.  

Sovittiin, että vammaisneuvosto osallistuu. Sovittiin myös, että seuraava vastaava 

tapahtuma järjestetään lapsille / nuorille. Sihteeri selvittää.  

8 § Suvilyst -23 

Vuoden -23 Suvilyst pidetään tiistaina 13.6. kaupungintalon pihalla. Käytiin keskustelua 

asiasta.  

9 § Kanalinmutkan Y-tontin asemakaavan muutos; Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Ankkuripuiston koulun myyminen edellyttää kaavan muutosta. Vammaisneuvosto lausuu, 

että alueella on huomioitava esteettömyys mukaan lukien hyvä ja riittävä valaistus. 

10 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: Keilailua.  

Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry: Vauvabaanassa mukana viime perjantaina. 

Yhdistyksen osuus 120 kpl kangaskassia osallistujille. Osallistujia oli 200. Matkan varrella 

oli ohjelmaa lapsiperheille. Järjestäjinä yhdistyksen lisäksi muun muassa seurakunta. 

Jäsenilta tulossa marraskuussa. 

Aivovammayhdistys ry: Liiton kanssa yhteistyötä, että saataisiin lisää toimijoita. Rauma on 

ollut asiassa aktiivinen. Toimintaryhmä toimii aktiivisena Raumalla. Marraskuussa tulee 

toimintaterapeutti kokoukseen Rauman terveyspalveluista. 17. 11. marraskuuta liiton 30-

vuotisjuhlat; Raumalla osallistutaan etänä.  

Rauman seudun Psoriasis ry: Hallitus pyytänyt liiton edustajaa Raumalle, hallituksella 

aktiivisesti kokouksia. 
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Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: Uintia, keilailua, teatteri, toimintaa loppuvuonna 

paljon. Jäsenkortilla pääsee sisään.  

Tules ry: - 

11 § Muut asiat 

sovittiin, että siirretään lokakuuksi suunniteltu tapahtuma ensi vuoden alkuun.  

Posellin esteettömyys eli hissin rakentaminen on enää rakennusluvan hyväksymistä vaille. 

vammaispalveluiden toimiston väki siirtyy kaupungintalolta Mansikkapaikkaan lokakuun 

aikana. 

keskiviikkona 2.11. yhdistysten iltapäivä mukana muun muassa kaupunginjohtaja, kutsu 

tulee myöhemmin. 

koulukuljetuksissa palautetta siitä, että taksi ei ole jättänyt lasta niin, että aikuinen 

luovuttaa vastuun aikuiselle eikä lapsi jää yksin. 

 

12 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on maanantaina ma 7.11.2022 klo 18.00, paikka auki. 

13 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

Helinä Ellä   Pasi Aalto    

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  


