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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 

VAMMAISPALVELU 
 

Asia: Vammaisneuvoston kokous 

Aika: 28.11.2022 klo 18.20-20.00 

Paikka: Kokoushuone 8, kaupungintalo 

  

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

Urpo Tuominen, Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry 

Pasi Aalto, Rauman seudun Psoriasis ry 

Helinä Ellä, Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 

Ritva Parjanen, Aivovammayhdistys ry 

Kirsti Lindström, Tules ry 

Mirja Ylijoki, kaupunginhallituksen nimeämä edustaja, klo 18.40- 

Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, sihteeri 

 

 

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 

Anna Maikola on lisäksi mukana Tules ry:stä. 

 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Pasi Aalto ja Urpo Tuominen. 

 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin yhdessä läpi, hyväksyttiin. 
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5 § Vammaisneuvoston jäsenten vaihtuminen 

Tules ry on ilmoittanut jäsenen vaihtumisesta. Anna Maikola pois ja hänen tilalle tulee 

Kirsti Lindström. 

 

6 § Esteettömyyden kunniamainintataulu 

Vammaisneuvosto päätti antaa kunniamaininnan Asunto Oy Savenvalajanvaheelle. 

Taloyhtiö on tehnyt vuoden aikana mittavat muutostyöt, jotka edistäneet esteettömyyttä. 

Esimerkiksi ulko-ovea voi käyttää pyörätuolilla ja ulko-ovelle vie erinomaiset luiskat.  

Kunniamainintataulu luovutetaan taloyhtiön puheenjohtaja Pirjo Suomiselle tiistaina 29.11. 

klo 9.00. Sihteeri hankkii kukkakimpun. 

 

7 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: yhdistys jatkaa keilaamista tämän vuoden. 

Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry: vuoden viimeinen jäsenilta ja joulujuhlat 

pidetty viime viikolla. Seuraava vuosi alkaa ohjatulla askarteluillalla jäsenille 17.1. 

Helmikuussa kodinturvatilaisuus, mukana eri alojen asiantuntijoita. 

Aivovammayhdistys ry: toimintaryhmä kokoontuu vielä kerran. Yhdistyksen pikkujoulut 

Porissa. 

Rauman seudun Psoriasis ry: hallitus on kokoontunut pari kertaa. Joulujuhlat 11.12.  

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: - 

Tules ry: ahkerasti tapahtumia, yhdistysten toimintaa. 13.12. yhdistyksen hallituksen 

kokous. Joulupäivinä talo on suljettu.  

 

8 § Muut asiat 

Marrastansseissa oli 95 henkeä mukana. Järjestettiin yhdessä Ikäihmisten neuvoston 

kanssa Tulestalolla.  

Vammaisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan esittämät uusien yhdistysten jäsenten (3) 

nimeämiset tehdään kevätkokouksessa. Yhdistykset valitsevat jäsenen ja hänelle 

varajäsenen. Kaupunginhallitus nimeää edustajansa kesän kokouksessa. Vielä on 

epäselvää, päättääkö kaupunginhallitus myös vammaisneuvoston kokoonpanosta. Tähän 

saakka sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt.  

Aluehallituksen kokouksen kuulumiset: budjettia on jouduttu karsimaan, mutta niin, ettei 

palveluja jouduta leikkaamaan hyvinvointialueella. Seuraava budjetti eli vuoden -24 

voidaan tehdään tarkemmilla arvioilla. Kesän -23 jälkeen tehdään 

palveluverkkosuunnitelmaa. Asiakasmaksut päätettiin yhtä lukuun ottamatta; turvapuhelin 

palautettiin seuraavaan kokoukseen. Palveluhinnasto myös palautettiin; kuntien hinnoissa 
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on ollut suuriakin eroja ja nyt ne pitää olla jatkossa saman suuruisia. 

Investointisuunnitelma hyväksyttiin.  

Vammaispalvelun hyvinvointialueen valmistelu on hyvässä mallissa. Useissa asioissa on 

tullut jo valmista, muun muassa asunnon muutostöiden palvelu on hyväksyntää vailla. 

Asiakkaiden palvelut jatkuvat normaaliin tapaan ensi vuonna eli jo myönnettyjä palveluja ei 

tarvitse hakea uudelleen. Palvelut ovat suunniteltu uuden vammaispalvelulain mukaan; 

lakia ei ole vielä hyväksytty.  

Mansikkapaikan pohjakerroksen järjestötilojen käytöstä ei ole sovittu. Tilat vapautuneet 

Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen valmistumisen myötä; aiemmin tiloissa toimi kotihoito.  

 

9 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on 9.1.2023 klo 18.00. 

 

10 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

Pasi Aalto   Urpo Tuominen    

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  

 

 


