PÖYTÄKIRJA

Kokous

Vammaisneuvoston kokous 5/2018

Aika, paikka

Maanantai 13.8.2018 kello 18.00-20.15
Imatran kaupungintalo, valtuustosali

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.
Jaakko Viuhko, Imatran Parkinson kerho
Ari Savisto, Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry.
Tiina Hämäläinen, Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.
Auli Gröhn, Etelä-Karjalan Neuroyhdistys ry.
Simo Vento, Ruokolahden Invalidit ry.
Sirkka Vento, Rautjärven Seudun Invalidit ry.
Marketta Paananen, Ruokolahden kunta
Josefina Nissilä, Rautjärven kunta
Leena Luukka, erityisasiantuntija, Vammaispalvelut/Eksote
Sirkku Sarlomo, Imatran kaupunki, konsernipalvelut, sihteeri
Ulla Karjalainen, kaupunkikehitys ja tekniset palvelut
Hanna-Kaisa Ellonen, hyvinvointipalvelut
Harri Valtasola, hyvinvointipalvelut
Lisäksi avoimella kutsulla kokoukseen osallistui eri järjestöjen jäseniä
Imatralta ja Ruokolahdelta

Jakelu

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

Esityslista

§ 39 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen
osallistujat.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
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§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja näin
päätösvaltaiseksi.
§ 41 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään 22.5.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
§ 42 Lausunto Kosken koulun alueen asemakaavan
luonnokseen
Lausuntopyyntö:
”Imatralla, Imatrankosken kaupunginosassa on käynnistetty
asemakaavan muutos. Asemakaavan muutos koskee Kosken
koulun aluetta (korttelit 68 ja 132, sekä katu-, virkistys- ja
pysäköintialuetta). Asemakaavan muutoksen tavoitteena on
mahdollistaa toimivan kouluratkaisun toteuttaminen Imatran
eteläisen koulukeskuksen alueelle.
Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen
yhteydessä 4.3.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
pidetty nähtävillä 4.5.2018 lukien. Asemakaavan luonnosaineisto
löytyy Imatran kaupungin nettisivuilta osoitteesta:
https://www.imatra.fi/asuminen-jaymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/asemakaavat/vireill%C3%A4olevat-ja-luonnoskaavat/kaupunginosa-12
Asemakaavan luonnosaineistosta pyydetään palautetta
nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta
4.9.2018 mennessä. Saapumatta jäänyt palaute tulkitaan niin,
ettei aineistosta ole huomauttamista. Suurten tiedostokokojen
vuoksi kaikkea aineistoa ei lähetetty sähköpostitse. Tarvittaessa
aineistot lähetetään paperisena tai sähköpostitse useammassa
viestissä. Tulemme tarvittaessa kokouksiin esittelemään
kaavaluonnoksen sisältöä.”
Kaavoituksen edustaja esitteli kaavaehdotusta kokouksessa.
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Esitys: Vammaisneuvosto antaa lausunnon Kosken koulun alueen
kaavaluonnokseen kuullun esittelyn pohjalta.
Päätös: Lausuntoa varten vammaisneuvosto nosti esille seuraavia
asioita:
-

saattoliikenteen turvallisuudesta on huolehdittava,
jättöaluetta tulee suunnitella myös koulun pihalle
katukivetysten reunat tulee rakentaa matalaksi
vammaisten tarpeet ja esteettömyys asiat on otettava
huomioon
rakentamisen suunnittelussa on otettava huomioon
rakennuksen moninainen käyttö
katutilan leveys olisi määritettävä jo kaavassa jatkuvuuden
turvaamiseksi, kun suunnittelijat eri vaiheissa voivat vaihtua
kuulovammaisia varten tulee olla induktiosilmukat
värityksessä tulee olla riittävät kontrastit, jotta mm.
portaiden huomaaminen helpottuu
alueella liikkumiseen tarvitaan selkeät liikennöintiohjeet.
Hanna-Kaisa Ellonen pyysi vammaisneuvostoa tuomaan
esille jo uusien koulujen suunnitteluun niitä asioita, joita
suunnittelussa tulee ottaa mukaan. Puheenjohtaja ja
sihteeri kirjoittavat lausunnon.

§ 43 Vammaislainsäädäntö
Vammaispalvelujen erityisasiantuntija Leena Luukka Eksotelta
esitteli voimassa olevaa vammaisten henkilöiden elämään
vaikuttavaa lainsäädäntöä.
Esitys: Kuullaan Leena Luukan esitys ja keskustellaan aiheesta.
Päätös: Leena Luukka esitteli vammaislainsäädäntöä.
Keskustelussa nousi esille vammaisten kuljetuspalvelujen
uudistuksesta johtuvat ongelmat asiakkaille.
§ 44 Muut asiat
Esitys: Käsitellään mahdolliset esille nousevat muut asiat.
Kaakkois-Suomen Näkövammaisten yhteyshenkilön Soile
Vilkan kirje vammaiskuljetusten muutoksesta
Soile Vilkka luovutti kirjeen vammaisneuvostolle ja Eksoten
edustajalle.
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Päätös: Liitetään pöytäkirjaan Kaakkois-Suomen
Näkövammaisten Imatran yhteyshenkilön Soili Vilkan kirje
13.8.2018 Huomioita vammaiskuljetusten muutoksesta. Välitetään
kirje Hyvinvointipalvelujen vastuualueelle tiedoksi.
§ 45 Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen aika.
Päätös: Seuraava kokous pidetään 19.9.2018 kello 17.00-19.00
Imatran kaupungintalolla kokoustilassa Vallinkoski, h 138.
§ 46 Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen.
IMATRAN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Heikki Luukkanen
puheenjohtaja

Sirkku Sarlomo
sihteeri
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