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Konsernipalvelut 

Asia: Vammaisneuvoston kokous 

Aika: 9.1.2023 klo 18.00-20.00 

Paikka: kokoushuone 8, kaupungintalo 

 

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

Urpo Tuominen, Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry - paikalla 

Pasi Aalto, Rauman Seudun Psoriasis ry - paikalla 

 Helinä Ellä, Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry - paikalla 

 Ritva Parjanen, Aivovammayhdistys ry - paikalla 

Kirsti Lindström, Tules ry - paikalla 

 Mirja Ylijoki, kaupunginhallituksen nimeämä edustaja - paikalla 

 Janne Rantala, järjestökoordinaattori, sihteeri - paikalla 

 

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avaa kokouksen.  

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.05 

 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Aluksi oli esittelykierros. 

 

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsti Lindström ja Helinä Ellä. 

 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Neuvosto kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan ja hyväksyi sen. 
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5 §  Esityksen tekeminen vammaisneuvoston jäsenistä Rauman 

kaupunginhallitukselle 

Nykyinen toimintakausi on päättynyt 31.12.2022, johtuen hyvinvointialue uudistuksesta. 
Esityksen uudesta neuvostosta voi tehdä takautuvasti. 

Taustaa: Vammaisneuvosto (Kuntalaki 28 §): 

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 
kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman 
kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla 
vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava 
vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. 

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen 
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 
vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, 
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa 
palvelujen kannalta. 

Päätösehdotus: Vammaisneuvosto esittää, että nykyinen neuvosto jatkaa tehtävässään. 

Päätös: Vammaisneuvosto esittää, että nykyinen neuvosto jatkaa tehtävässään. 

 

6 §  Joukkoliikenteen nykytilan katsaus 

Raumalla 1.1.2023 on aloittanut uusi joukkoliikenteen toimija. 

Vammaiskortilla (EU) matkustaminen on ilmaista. 

Kaupunkialueella liikennöivät bussit ovat esteettömiä ja niissä on invarampit. 

Keskustelua: Palautteen pohjalta lumityöt on tehty heikosti joillakin pysäkeillä, 
liikuntarajoitteisten on silloin vaikea nousta kyytiin- tai vastaavasti jäädä kyydistä pois.  

Busseja kulkee riittävästi, kuskeilla hyvä paikallistuntemus, kuljettajat ystävällisiä ja 
auttavia. Viikonloppuisin liikennöinti nähtiin myös hyvänä uudistuksena. 

Neuvosto totesi, että uudet reitit ja pysäkit vaativat totuttelua. Palautetta joukkoliikenteen 
toimivuudesta ja kehittämiskohteista on järkevämpi antaa, kun toiminta on vakiintunut. 
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7 § Hyvinvointialueen tilannekatsaus 

Mirja Ylijoki esitteli keskeisimmät muutokset liittyen hyvinvointialue uudistukseen. 

Valmistelutyö on edennyt hyvin, vaikka keskeneräisiäkin asioita on. Muutostyö vie aikaa, 
pitää olla kärsivällinen.  

Tiedon jakaminen on keskiössä. Alueen medioissa on jaettu yhteystietoja, ihmisiä on 
kannustettu ottamaan yhteyttä pienellä kynnyksellä. Lisäksi on erilaisia painettuja esitteitä, 
niitä on jaettu koteihin. www.satasote.fi osoitteesta löytyy mm kaikki päätöksen tekoon 
liittyvä aineisto.  

 

8 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Seudun cp-yhdistys päättää 10.1.2023 yhdistyksen lopettamisesta. Taustalla on 
haaste yhdistyksen jäsenmäärästä, 10-vuoteen ei ole tullut yhtään uutta jäsentä.  

Rauman Seudun allergia- ja astmayhdistys järjestää 9.2.2023. tapahtuman, aiheena on 
kodin turvallisuus. 

Tules talon hissiä ei koeta turvalliseksi. 

Diabetes yhdistyksen tarjottuihin mahdollisuuksiin ei osallistuta entiseen malliin. Ennen 
korona-aikaa osallistuminen järjestettyihin tapahtumiin oli aktiivisempaa kuin tällä hetkellä. 

Rauman Seudun Psoriasisyhdistyksen joululounas oli onnistunut. 

Satakunnan aivovammayhdistys etsii toimintaryhmään uusia vetäjiä. Raumalle tulossa 
puhelin vertaistuki. Vertaishenkilöiden toiminta tärkeätä. Yli 30 henkilöä osallistui 
yhdistyksen pikkujouluihin. 

 

9 §  Muut asiat 

Janne Rantala esitteli raumalaista järjestökenttää. Raumalle rekisteröityneitä yhdistyksiä 
on yli 600, tämän lisäksi on yhdistyksiä, jotka toimivat Raumalla, mutta järjestön 
kotipaikkakunta on eri.  

Raumalaisille järjestöille lähetetään kysely tammikuun aikana. Kyselyn tavoitteena on 
tuoda paremmin esille järjestötyön laajuus ja vaikuttavuus. 

Satakunnan yhteisökeskus järjestää verkostotapaamisia. Vammaisyhteisöt tapaaminen on 
torstaina 23.3.2023 klo 15 - 16.30 (sihteeri lähettää linkin neuvoston jäsenille) 



 
 
 

   
 

RAUMAN KAUPUNKI 

Konsernipalvelut 

PL 41, 26101 Rauma 

rauma.fi 

 

PÖYTÄKIRJA 
9.1.2023 
 

10 §  Seuraava kokous 

Seuraava kokous on maanantaina 6.2.2023 klo 18.00-20.00 kaupungintalon 
kokoushuoneessa 8 

Arkkitehti Minna Linnala Rauman kaupungilta tulee esittelemään Karin kampuksen 
palveluita neuvostolle. 

11 §  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.13 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

______________________________ ______________________________ 

Matti Iso-Pärnä, puheenjohtaja  Helinä Ellä, pöytäkirjantarkastaja 

 

______________________________ ______________________________ 

Janne Rantala, sihteeri   Kirsti Lindström, pöytäkirjantarkastaja
  

 


