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Kokous

Vammaisneuvoston kokous 6/2017

Aika, paikka

Tiistaina 14.11.2017 kello 16.00-18.05
Imatran kaupungintalo, kokoustila Ritikankoski, h 292

Osallistujat

Heikki Luukkanen, puheenjohtaja
Helena Roiha, hyvinvointilautakunnan edustaja
Mervi Hasu, kaupunkikehittämislautakunnan edustaja
Matti Saarela, Etelä-Saimaan CP-yhdistys ry.
Päivi Hämäläinen, Imatran Invalidit ry.
Eeva Kykkänen, Imatran Kuulo ry., poissa
Kalevi Honkanen, Imatran Seudun Diabetesyhdistys ry.,
varajäsen
Jaakko Viuhko, Imatran Parkinson kerho
Ari Savisto, Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry.
Tiina Hämäläinen, Imatran Seudun Kehitysvammaisten
Tuki ry., poissa
Eine Pellinen, Imatran Reumayhdistys ry., varajäsen
Auli Gröhn, Etelä-Karjalan Neuroyhdistys ry.
Simo Vento, Ruokolahden Invalidit ry., poissa
Marketta Paananen, Ruokolahden kunta
Sirkka Vento, Rautjärven Seudun Invalidit ry.
Josefina Nissilä, Rautjärven kunta, poissa
Leena Luukka, Eksote
Sirkku Sarlomo, sihteeri

Jakelu

kaupunginhallitus, lautakunnat, vammaisneuvoston
jäsenet ja varajäsenet, www.imatra.fi

Liitteet
Esityslista

§ 243 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan
kokouksen osallistujat.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin
läsnäolijat.
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§ 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin.
§ 245 Edellisen kokouksen pöytäkirjan
hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään 10.10.2017 pidetyn kokouksen
pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin.
§ 246 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma v.
2018
Edellisessä kokouksessa aloitettiin vammaisneuvoston
toiminnan suunnittelu loppuvuodelle 2017 ja vuodelle
2018. Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa
(14.11.2017) järjestöt esittävät tutustumis- ja
katselmuskohteita toimintasuunnitelmaan.
Toimintasuunnitelma:
Vammaisneuvoston ja järjestöjen tehtävät:
Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata
kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa
vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto
voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden
elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisneuvoston
erityisenä tehtävänä on seurata vammaispoliittisen
ohjelman toteutumista.
Järjestöjen tulee toimia aktiivisesti heitä koskevien
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asioiden eteenpäin saamiseksi. Viranhaltijoiden tulee
valmistelussa huolehtia, että vammaisten henkilöiden
näkökulma tulee otetuksi huomioon palvelujen
tuottamisessa.
Vammaisneuvoston toiminta:
Vammaispoliittisen ohjelman päivitys
valtuustokaudelle v. 2017-2021 yhteistyössä
virkamiesten kanssa (työ käynnistetään v. 2018 alussa
ja viedään päätöksentekoon v. 2018 aikana).
Imatran vammaispoliittisessa ohjelmassa olevien
tavoitteiden toteutumisen seuranta valtuustokauden
aikana.
Esteettömyyden edistämistyö kohdistetaan sekä
julkisen että yksityisen sektorin toimijoihin. Työtä
tehdään yhteistyössä järjestöjen kanssa.
Esteettömyyskartoitukset seudun kunnissa tehdään
palveluihin, joita mahdollisimman monet palveluja
tarvitsevat käyttävät. Katselmuksen kohteita mm.
katselmus Imatran molemmissa venesatamissa (syksy
2017). Ruokolahden venesataman katselmus pidetään
Ruokolahdella pidettävän kokouksen yhteydessä
(kevät 2018).
Toimintasäännön valmistelu kaupunginhallituksen
päätettäväksi. Toimintasääntö valmistellaan
päätöksentekoon 30.6.2018 mennessä.
Tutustumiskäynnit järjestöissä kokousten yhteydessä.
Järjestöjen esityksestä tehdään tutustumiskäyntejä eri
järjestöjen toimintaan.
Vammaisneuvosto seuraa Eksoten toimintaa Imatralla,
Ruokolahdella ja Rautjärvellä. Eksoten kanssa
tehdään aktiivista yhteistyötä. Eksoten edustaja tuo
kokouksiin ajankohtaisen tiedon Eksoten palveluista ja
tulevista muutoksista. Opastetaan jatkuvasti
imatralaisia, ruokolahtelaisia ja rautjärveläisiä
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vammaisia käyttämään palveluja ja viemään heidän
edunvalvontaa eteenpäin.
Vammaisneuvosto seuraa myös sosiaali- ja
terveyspalvelujen uudistuksen sekä
maakuntauudistuksen ja vammaispalveluja koskevan
lainsäädännön muutoksia ja tekee mahdollisuuksiensa
mukaan edunvalvontaa.
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma v. 20172018 ja soveltuvin osin koko valtuustokaudelle.
Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain.
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma seuraavilla
täydennyksillä:
Esteettömyyskatselmukset:
 Mansikkalan virastotalo, Liikemiehenkuja
6/Tainionkoskentie 70 (käyntiosoite)
 Imatran Venesatama
 Kelan toimipisteeseen kulun esteettömyys
(Keskusasemalla)
 Honkaharjun sisääntuloaula (Heikki Luukkanen
ja Ari Savisto tekevät katselmuksen)
 Eksoten uudet toimipisteet Imatralla/Aikuisten
talo sekä lasten ja nuorten talo Imatrankoskella
 Ruokolahden uuden koulun valmistumisen
katselmus ja kokous Ruokolahdella.
§ 247 Vammaispalvelujen ajankohtaiskatsaus
Esitys: Kuullaan Eksoten edustaja Leena Luukan
katsaus.
Ajankohtaiskatsaus:
Avoimet ovet Lasten ja nuorten talolla ja Aikuisten
keskuksessa Imatralla perjantaina 17.11. kello 10–
13
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Eksote avaa ovensa yleisölle perjantaina 17.
marraskuuta kahdessa uudessa palvelukeskuksessaan Imatralla.
Lasten ja nuorten talossa toimivat alkuarviointi,
mielenterveys- ja päihdepalvelut, osa lasten ja nuorten
kehityksellisistä palveluista, lastenvalvojat, nuorten
oikeusedustaja sekä lastensuojelu.
Aikuisten keskukseen on keskitetty kaikki keskeiset
aikuisten psykososiaaliset palvelut: työllisyyden
monialainen yhteispalvelu (TYP), TE-toimiston tuetun
työllistymisen palvelut, aikuissosiaalityö,
maahanmuuttopalvelut, talous- ja velkaneuvonta sekä
mielenterveys- ja päihdepalvelut.
Lasten ja nuorten talo, Tainionkoskentie 14, 55100
Imatra
Aikuisten keskus, Tainionkoskentie 1, 55100 Imatra
Ohjelma:
Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen pitää
molemmissa palvelukeskuksissa avajaispuheen:
Kello 10.00 Lasten ja nuorten talolla
Kello 10.30 Aikuisten keskuksessa
Palvelutarvekysely lapsille, nuorille ja perheille on
avoinna 19.11. asti
Etelä-Karjalan alueella on meneillään hallituksen
muutosohjelma LAPE, jossa kehitetään lasten,
nuorten ja perheiden palveluita. Tavoitteena on tarjota
lapsille, nuorille ja perheille oikeanlaista palvelua
oikeaan aikaan lapsen, nuoren ja perheen yksilölliset
tarpeet huomioiden. Kyselyssä on mahdollista antaa
palautetta ja kehitysehdotuksia palveluista (esimerkiksi
vammaispalvelut). Kyselyyn vastataan nimettömänä
(anonyymina).
Kyselyyn linkki löytyy Eksoten verkkosivuilta
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ajankohtaista osiosta:
Lisätietoja muutosohjelmasta:
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
Hallituksen esitysluonnos valinnanvapauslaista
lausuntokierroksella
Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle
hallituksen esitysluonnoksen valinnanvapauslaista.
Lausuntopyyntö on lähetetty mm. kunnille,
kuntayhtymille ja palveluntuottajille. Muut organisaatiot
voivat halutessaan antaa lakiluonnoksesta
lausuntonsa. Lausuntoaika alkaa 3. marraskuuta ja
päättyy 15. joulukuuta 2017. Annetut lausunnot ovat
julkisia ja ne otetaan huomioon valinnanvapauslain
luonnoksen viimeistelyssä.
Henkilökohtaista budjettia tulee lakiluonnoksen
mukaan tarjota vammaispalvelulain ja
kehitysvammalain perusteella palveluja saaville
asiakkaille. Lisäksi tulee tarjota asiakasseteli sekä
asumispalveluihin että vammaisten työtoimintaan.
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017
Päätös: Merkittiin Leena Luukan selvitys tiedoksi ja
vammaisneuvosto sai selvityksiä erityisesti
vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluihin.
§ 248 Imatran jäähallin inva-katsomon paikan
muutoksen johdosta tehdyt toimenpiteet
Vammaisneuvosto käsitteli kokouksessaan
10.10.2017 Imatran jäähallin inva-katsomon paikan
siirtoa pois alkuperäisessä rakennusluvassa olevasta
paikasta. Inva-katsomo oli muutettu aitioksi ja uusi
inva-katsomokoroke oli rakennettu kenttätasolle.
Vammaisneuvosto lähetti kaupunginhallitukselle,
hyvinvointi- ja kaupunkikehittämislautakunnille sekä
rakennusvalvontajaostolle kannanoton tehdystä
muutoksesta ja menettelytavasta. Kannanotossaan
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vammaisneuvosto esitti, että inva-katsomo
palautetaan alkuperäiseen paikkaan.
Vammaisneuvoston kannanotto on jaettu esityslistan
liitteenä.
Esitys: Todetaan Imatran jäähallin inva-katsomon
sijoittumista koskeva tilanne.
Päätös: Puheenjohtaja kertoi Imatran jäähallin invakatsomon muutoksen menettelystä ja, että nyt
katsomo on palautettu alkuperäiselle paikalleen.
Vammaisneuvosto päätti kutsua rakennustarkastuspäällikkö Ritva Ihalaisen seuraavaan vammaisneuvoston kokouksen selvittämään rakennuslupaa
koskevaa menettelyä. Vammaisneuvosto antoi
puheenjohtajalle valtuudet viedä asiaa eteenpäin.
§ 249 Muut asiat
Tiedote Vammaiskortista
Vammaiskortti on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat
erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan
toimintaan. Vammaiskortti on vapaaehtoinen.
Tällä hetkellä kehitetään kortin saamisen kriteeristöä
ja jakelujärjestelmää. Parhaillaan kartoitetaan myös
niitä palveluntarjoajia, jotka ovat valmiita lähtemään
mukaan tukemaan Vammaiskorttia. Vammaiskortti
tulee käyttöön Suomessa vuonna 2018.
Lisätietoa:
http://mailchi.mp/236f8acacad1/xq4wo2dbd81044833?e=f5bb4ac0ab>
Tervetuloa työstämään Imatran uutta yleiskaavaa!
(lähde: www.imatra.fi sivu)
”Imatran uuden yleiskaavan laadinta on käynnistynyt.
Yleiskaava on pitkän aikavälin suunnitelma, joka ohjaa
kaupungin yhdyskuntarakennetta ja sen kehittämistä.
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Yleiskaavaa laadittaessa tulee lain mukaan kuulla
kaikkia kaupunkilaisia. Kaupunkilaiset ovat myös
oman elinympäristönsä asiantuntijoita - siksi sinulta
saatava ensikäden tieto on tärkeää.
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa
imatralaisten näkemyksiä siitä, miten kaupunkia tulisi
kehittää. Kysely jakautuu viiteen osaan: rakentamisen
kohteet, luonto- ja virkistyskohteet, kulkureitit,
kaupungin helmet ja visio tulevaisuuden Imatrasta.
Kyselyyn osallistuminen vie vastaajasta riippuen noin
10-20 minuuttia. Alussa kysytään vastaajan
taustatietoja. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu
kuitenkin anonyymisti.
Kysely on avoinna 11.10.-31.12.2017 ja tulokset
julkaistaan helmikuun 2018 aikana.
Linkki kyselyyn
Hienoa että olet mukana - tehdään yhdessä Imatrasta
kokoaan suurempi!
Voit käydä täyttämässä kyselyn myös
kaupungintalon asiakaspalvelussa ja saat
tarvittaessa apua sen täyttämiseen.”
Asemakaava-arkkitehti Jaana Huovisen selvitys
yleiskaavaprosessin asukasosallistumisesta:
Yleiskaavatyötä tehdään ajalla 1.1.2018-31.12.2021.
”Nyt käynnissä oleva yleiskaavakysely antaa ajatuksia
ja suuntaviivoja tulevaa yleiskaavasuunnittelua varten
sekä toivottavasti tuo suunnittelijoille myös uusia
ideoita jopa tarkempaa asemakaava-suunnittelua
varten.
Ensimmäisiä tehtäviä yleiskaavan suunnittelussa on
laatia osallistumis- ja arviointisuunnitelma
yleiskaavaan liittyen sekä aikatauluttaa hanke
useammalle vuodelle. Kaavaprosessi etenee
yleiskaavan laatimisessa samanlaisesti kuin
asemakaavojen laatimisessa. Kaavan etenemisessä
luonnos- ja ehdotusvaiheissa tiedotetaan ja pyydetään
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lausunnot eri viranomaisilta ja sidosryhmiltä samoin
kuin asemakaavojen laatimisessakin.
Kuntalaisia voidaan yleiskaavaprosessin aikana
osallistaa eri tavoin mm. työpajoilla,
keskustelutilaisuuksilla ja seminaareilla.
Osallistumisen keinot valitaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman laatimisen yhteydessä.”
Vammaisneuvostopäivät 14.12.2017 Helsingissä
Esitys: Merkitään tiedoksi edellä olevat asiat.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Päätettiin, että
vammaisneuvoston jäsenet osallistuvat
Vammaisneuvostopäiville 14.12.2017 ja
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
osallistuvat seminaariin 8.-9.2.2018.
§ 250 Seuraava kokous
Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Seuraava kokous pidetään vuoden 2018
alussa. Kokousaika ilmoitetaan myöhemmin.
§ 251 Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen.

IMATRAN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto

Imatran kaupunki
Virastokatu 2, 55100 Imatra
Vaihde:
Faksi:
Sähköposti:

020 617 111
020 617 2001
kirjaamo@imatra.fi

Internet:

www.imatra.fi

PÖYTÄKIRJA

Heikki Luukkanen
puheenjohtaja
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Sirkku Sarlomo
sihteeri

