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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 

VAMMAISPALVELU 

 

Asia: Vammaisneuvoston kokous 

Aika: 7.11.2022 klo 18.00-20.30 

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 

Anna Maikola, Tules ry 

Mirja Ylijoki, kaupunginhallituksen nimeämä edustaja 

Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, sihteeri 

 

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 Ritva Parjanen ja Helinä Ellä. 

 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Käytiin yhdessä läpi, hyväksyttiin. 
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5 § Vammaisneuvoston jäsenten vaihtuminen 

Tules ry on ilmoittanut jäsenen vaihtumisesta. Terhi Perkiö jää pois ja hänen tilalle tulee 

Anna Maikola. Rauman Seudun Diabetesyhdistys on ilmoittanut jäsenen vaihtumisesta, 

Katja Salonen jää pois ja hänen tilalle tulee Urpo Tuominen. 

 

6 § Kaupungin liikennesuunnittelija Julius Tavasti  

Vuoden alussa tulossa muutoksia joukkoliikenteeseen. Tulossa lisää linjoja, palvelut 

laajenevat. Kilpailutuksessa vaihtui liikennöitsijä, uusi LS Liikenne Oy. Lipputuotteisiin 

tulee muutoksia, ei vielä vahvistettu, menee kaupunginhallitukseen. Muun muassa uutena 

sarjalippu, mikä ladataan. Lähimaksumahdollisuus myös tulossa. Näkövammaisilta tullut 

toive maksuttomasta oikeudesta matkaan. Muita maksuttomia olisivat muun muassa 

sotaveteraanit, alle 7-vuotiaat. Kalustovaateena tarjouspyynnössä oli ramppi keskiovella. 

Neljä isompaa autoa, neljä pienempää. Joukkoliikenteessä oli nimikilpailu, ehdotuksia tuli 

yli 600. Uusia lisälinjoja muun muassa: Citylinja 2, Savila-Steniuksenmäki-Lajo-Sinisaari-

Savila, jossa palveluaika pitenee. Linja 1 kulkee jatkossakin Kourujärvelle. Paronalhoon 

menee linja 4, mutta se ei enää kulje Kourujärvelle. Monnan liikenne on keskusteluttanut, 

mutta ei enää jatkossa puolen tunnin välein. Sampaanalan liikenne ei kulje mäen päälle, 

jossa ovat Tuomolantien kerrostalot.  

Paperiset aikataulujulkaisut tulevat koteihin myöhemmin.  

Toiveena oli, että pysäkeillä olisi tolpan lisäksi kyltti, josta näkee kulkevat linjat. Ja että 

kunnossapito olisi hoidettu niin, että tolppakin on suorassa. 

Matkahuollon konttitoimistolle kaukoliikenteen pysäköintipaikalla tarjottiin jatkoaikaa, mutta 

Matkahuolto ei halunnut jatkaa. Nyt Matkahuolto toimii Prismassa.  

Palveluliikenne jatkaa edelleen normaalisti.  

Sote-taksien saantia on pyritty varmistamaan ilta-aikaan siten, että yksi päivähintainen 

auto ajaa klo 21.30 saakka; muut päättävät klo 17.30 sekä niin, että jos paluumatka on 

illalla, niin pyritään siihen, että sama auto veisi ja hakisi.  

Junaliikenteen edistämistyötä tehdään raumalaisten toimesta koko ajan. Mitään nopeaa 

ratkaisua ei ole odotettavissa.  

 

7 § Esteettömyyden kunniamaininta"taulu"  

Käytiin läpi luonnoksia ”taulusta” ja päätettiin.  

Vammaisneuvosto on saanut eri toimijoilta tai kuntalaisilta ehdotuksia 

kunniamainintaehdotuksista esteettömästä kohteesta.  

 



 
 
 

   
 

RAUMAN KAUPUNKI 

Konsernipalvelut 

PL 41, 26101 Rauma 

rauma.fi 

 

MUISTIO 
7.11.2022 

8 § Tarvosaaren koulun asemakaavamuutos AK 02-328    

Vammaisneuvosto ei lausu asiasta mitään. 

 

9 § Kairakatu-Metallitien (01-096) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Vammaisneuvosto pyytää huomioimaan esteettömyyden kaavamuutoksissa.  

 

10 § Hyvinvointialueen kuulumiset 

Aluehallitus kokous on pidetty 7.11. Hyvinvointialueen vammaisneuvosto on päätetty. 

Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Soile Ojala-Sepän sekä Jaakko Aromaan I 

varapuheenjohtajaksi ja II varapuheenjohtajaksi Seppo Peltolan. 

Paljon on tehty valmisteluaikana ja tavoitteena on, että 1.1.2023 palvelut toimivat ja 

henkilöstö saa palkkansa. Valiokunnat aloittavat ensi vuonna. Periaatteessa suuria ei 

muutoksia ei ole tiedossa alkuvuonna eli puhelinnumerot eivät vaihdu, sopimuksia on 

jatkettu, jos voitu, kiirevastaanotto jatkuu. Käykö Raumalla jopa niin, että palvelut 

paranevat ja lisääntyvät.  

Ensimmäisiä asiakkaita koskeva päätös koski omaishoitoa. Päätös tehtiin niin, että 

kaikkien palkkiot ovat samat samassa luokassa.  

 

11 § Vanen koulutuksen kuulumiset 2.11. koulutuksesta 

Vammaisneuvostopäivän kuulumiset 2.11. koulutuksesta oli myös se, ettei 

hyvinvointialueeseen siirtyminen tuo suuria muutoksia palveluihin. Asiasisältöön oltiin 

hyvin tyytyväisiä. Joillakin hyvinvointialueilla oli jo maakunnan vammaisneuvosto 

kokoontunut.  

 

12 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Seudun CP-yhdistys ry: yhdistys lopettanee toimintansa pian, ei ole toimijoita.  

Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry: upea vuosi takana. Liitosta saatu erityiset 

kiitokset tapahtumista, joita on järjestetty Raumalla. Lapsiperheitä on liittynyt jäseniksi 

yhdistykseen.  

Aivovammayhdistys ry: 17.11. 30-vuotisjuhlat. Toimintaryhmään tulee kylään 

terveyspalveluiden toimintaterapeutti. 

Rauman seudun Psoriasis ry: - 
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Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: - 

Tules ry: - 

 

13 § Muut asiat 

jäsen saanut palautetta epäonnistuneesta kuljetuspalvelusta, jossa asiakas on jätetty 

paikkaan, josta asiakkaan on ollut hankala tavoittaa kohde, jonne hän on ollut matkalla.  

 

14 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on maanantaina ma 28.11.2022 klo 18.00 Mansikkapaikassa 1. krs. 

 

15 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

Matti Iso-Pärnä  Vesa Kiiski 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

Helinä Ellä   Ritva Parjanen    

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja  

 
 

 


