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Imatran kaupunki
Vammaisneuvosto

Pöytäkirja 2/2017

Aika

Tiistai 4.4.2017 kello 17.00-18.27

Paikka

Imatran kaupungintalo, kokoustila Vallinkoski (h 138)

Osallistujat
Heikki Luukkanen
Matti Seppälä
Esa Hirvonen
Auli Gröhn
Erkki Saarimäki
Ari Savisto
Simo Vento
Paavo Sihvonen
Liisa Sivonen
Tiina Hämäläinen
Ellen Peltola
Unto Viljakainen
Seppo Lehtimäki
Annaleena Rita
Marketta Paananen
Leena Luukka
Sirkku Sarlomo

§ 207

puheenjohtaja, Kh:n nimeämä edustaja
hyvinvointilautakunnan edustaja
kaupunkikehittämislautakunnan edustaja
järjestön edustaja
”
”
”
”, poistui kello 18.00
”
”
”
”
”
Rautjärven kunnan edustaja
Ruokolahden kunnan edustaja
Eksoten edustaja
sihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja puheenjohtaja totesi
osallistujat.

§ 208

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin korjauksella, että Seppo Lehtimäki ei ollut kokouksessa.

§ 209

Lausuntopyyntö asemakaavan muutosluonnoksesta, Vuoksenniskan
koulun alue
Palautepyyntö 9.3.2017:
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”Imatralla, Vuoksenniskan kaupunginosassa on käynnistetty asemakaavan
muutos (kaava nro 1079). Asemakaavan muutos koskee Vuoksenniskan
koulun aluetta, sekä läheisiä urheilu-, puisto-, katu-, ja lähivirkistysalueita.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden
koulurakennuksen ja katuyhteyksien rakentaminen korttelin 94 tontille 2, sekä
olemassa olevien liikenneyhteyksien sujuvoittaminen alueella. Lisäksi
asemakaavan muutoksen tavoitteena on olemassa olevan rakennetun
ympäristön piirteiden huomioiminen ja täydennysrakentamisen sovittaminen
niihin.
Pyytäisimme palautetta asemakaavan luonnosvaiheen aineistosta 31.3.2017
mennessä.”
Kaavoituksen kanssa on sovittu, että lausunto/palaute voidaan antaa 5.4.2017
mennessä. Asemakaavan muutosaineisto on esityslistan liitteenä.
Kokouksessa on asemakaavamuutoksen esittelijä paikalla.
Esitys: Kuullaan asemakaavamuutoksen esittely ja laaditaan lausunto.
Päätös: Lausuntonaan vammaisneuvosto toteaa, että esittelyn pohjalta ei ole
huomautettavaa. Lisäksi todetaan, että vammaisneuvosto katsoo
esteettömyys asioiden tulevan huomioon otetuksi viranomaistyössä.
§ 210

Ajankohtaiset vammaispalvelujen asiat
Eksoten vammaispalvelujen erityisasiantuntija Leena Luukka:
YHDEN HENGEN PÄIVYSTYSYKSIKKÖ
Eksoten toinen yhden hengen päivystysyksikkö aloitti toimintansa Imatralla
21.3. Kyseessä ei ole perinteinen ambulanssi, vaan yhden ensihoitajan
yksikkö. Yksikön hoitaja pystyy arvioimaan potilaan hoidon tarpeen ja
hoitamaan potilaan kotona monet niistä toimenpiteistä, jotka yleensä tehdään
sairaalassa päivystyspoliklinikalla. Yksikön hoitaja voi ottaa esimerkiksi
verikokeita, annostella suonensisäistä lääkehoitoa, tehdä tarkennettua
päivystyksellistä tilanarviota tai ommella pienet haavat. Yksikössä
työskentelee kokenut hoitaja, jolla on käytössään laajat tutkimus- ja
hoitovälineistöt sekä pitkälle viety vieridiagnostiikka. Hoitajalla on
mahdollisuus konsultoida puhelimitse lääkäriä, jatkossa myös videoyhteyden
kautta. Yksikössä käytetään samaa potilastietojärjestelmää kuin Eksoten
muillakin vastaanotoilla. Myös asiakkaan jatkohoito on turvattu siten, että
yksikön hoitaja voi tarvittaessa tehdä lääkärille suoran ajanvarauksen tai sopia
muista järjestelyistä toimintakyvyn turvaamiseksi.
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Uuden yksikön operatiivinen tunnus on EK471 ja sen asemapaikka on Imatran
pelastuslaitoksella. Yksikön toiminta-alueeseen kuuluvat Imatra, Ruokolahti,
Korvenkylä ja Rauhan-alue sekä Rautjärvi ja Parikkala. Kansalainen ei itse voi
soittaa suoraan liikkuvaan päivystysyksikköön, vaan hälytyksen tekee joko
hätäkeskus tai muu terveydenhuollon ammattilainen.
KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KESÄLEIRIT
Eksote järjestää kesäleirejä itsenäisesti tai omaisten luona asuville
kehitysvammaisille.
Koululaisten leiri 26. - 30.6.2017 (peruskouluikäisille), hinta 145€
Nuorten leiri 10. - 14.7.2017 (16-25 vuotiaat), hinta 175€
Aikuisten leiri 24. - 28.7.2017 (yli 25- vuotiaat), hinta 175€
Leiripaikkana toimii Ruokolahden Kauniskallion leirikeskus. Leirin hinta
sisältää majoitukset ja päivän ateriat.
Leireille haetaan palauttamalla vammaispalveluhakemus Eksoten
vammaispalveluihin 3.4.2017 mennessä.
Lisätietoja leireistä antaa palveluohjaaja
Paula Vainikka, p. 040 573 2430, paula.vainikka@eksote.fi
KEPSY (KEHITYSVAMMAPSYKIATRIAN TYÖRYHMÄ) TOIMINTA
KÄYNNISTYNYT
Eksoten vammaispalveluissa on aloittanut toimintansa
kehitysvammapsykiatrian työryhmä, KEPSY. Työryhmän tarkoituksena on olla
tukena sekä kotona että asumisyksiköissä asuville vammaisille henkilöille ja
heidän läheisilleen tai yksiköiden henkilökunnalle.
KEPSY -ryhmä jalkautuu asiakkaiden luo erilaisissa haastavissa tilanteissa.
Yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa tehdään alkukartoitus ja
mietitään, miten arki saataisiin sujumaan paremmin. Ryhmällä on käytössään
psykologin konsultaatiot ja yhteistyökumppaneina toimivat myös muun
muassa kehitysvammapoliklinikka ja psykiatrian palvelut.
Ryhmässä työskentelee yksi sairaanhoitaja, neljä lähihoitajaa, yksi
kehitysvammaisten hoitaja ja yksi toimintaterapeutti.
Lisätietoa Kepsy-toiminnasta:
Sanna Puhakainen, Kepsy-työryhmän koordinaattori / Männikön
asumisyksikkö

4(5)

sanna.puhakainen@eksote.fi / Männikkö puh. 0400 154 536
Esitys: Merkitään Eksoten ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§ 211

Maakuntauudistus/kannanotto maakunnan osallisuustoiminnan malliin
Maakuntauudistukseen liittyen Etelä-Karjalan liitto pyytää kannanottoa
maakunnallisen osallisuustoiminnan malliin. Kommentit pyydetään 30.4.2017
mennessä.
Maakunnallisen osallisuustoiminnan malli esitellään kokouksessa. Aineisto on
ennakkotutustumista varten esityslistan liitteenä.
Esitys: Keskustellaan Maakunnallisen osallisuustoiminnan mallista ja
laaditaan kannanotto.
Yhteenveto keskustelusta:
-

-

Riippuu siitä, miten velvoittavien säädösten osuus kehittyy. Millä tavalla
kolmas sektori tulee toimimaan tulevaisuudessa; nuoret eivät ole
kiinnostuneita järjestötyöstä. Järjestötyö tärkeää.
Ikäihmiset ja henkilöt, joilla rajoitteita tietotekniikan käytössä/Sähköisten
palvelujen käyttö/opastus tärkeää.
Haja-asutusalueella tietoverkot eivät välttämättä toimi ja se on este
sähköisten palvelujen käytössä. Käytännön esimerkkejä: Mallu-auton
sähköiset laitteet eivät toimi kylillä. Turvapuhelinta ei kannata ottaa yli 10
km:n päähän kunnan kotihoitokeskuksesta.

Päätös: Laaditaan edellä olevan sisältöinen kannanotto.
§ 212

Kestävän liikkumisen onnistumissuunnitelman työpaja
Imatran kaupunki pyytää vammaisneuvostoa nimeämään edustajan 24.4.2017
klo 10.30-12.30 (Imatran kaupungintalo, Mansikkakoski kokoustila)
pidettävään työpajaan.
Suunnitelmaluonnos on esityslistan liitteenä.
Esitys: Nimetään vammaisneuvoston edustaja Kestävän liikkumisen
onnistumissuunnitelman työpajaan.
Päätös: Vammaisneuvoston jäsen Auli Gröhn osallistuu työpajaan.
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§ 213

Vammaisneuvoston toiminta ja vammaispoliittisen ohjelman
toteutuminen valtuustokaudella 2013-2016
Yhteenveto on jaettu esityslistan liitteenä.
Esitys: Keskustellaan liitteenä olevan yhteenvedon pohjalta kuluneen kauden
toiminnasta ja vammaispoliittisen ohjelman toteutumisen seurannasta.
Sovitaan mahdollisista täydentävistä tietotarpeista ja jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Vammaisneuvosto täydentää tarvittaessa sihteerille valtuustokauden
toiminnasta. Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

§ 214 Muut asiat
Hyvinvointilautakunnan päätös 7.12.2017 § 15/Kruununpuiston
kesäteatterin katsomon esteettömyys
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Vammaisneuvosto tekee katselmuksen kesäteatterin katsomon
tehtyihin korjauksiin kesällä 2017 ennen kesäteatterikauden alkua. Otetaan
yhteyttä Kiinteistö- ja aluekunnossapitoyhtiöön KIPA ja varmistetaan, että
vammaisten henkilöiden asiantuntemus on mukana korjaustyössä.
Esteettömyyskatselmuksen järjestäminen Simpeleen taajaman alueella
Esitys: Vammaisneuvosto lähettää kutsun katselmukseen Rautjärven
vanhusneuvostolle, Rautjärven Seudun Invalidit ry:lle ja Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry:n Rautjärven Kvt ry:lle.
Päätös: Annaleena Rita katsoo vaihtoehtoisia päiviä katselmuksia varten ja
kutsuu järjestöjen jäsenet mukaan sekä Rautjärven kunnan edustajat.
Ajankohdat valitaan huhtikuun lopulta. Alussa tehdään vastaava katselmus
Ruokolahden Rasilassa.
§ 215

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään huhtikuussa katselmuksena Ruokolahdella ja
Rautjärvellä.

§ 216

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.27.

6(5)

Heikki Luukkanen
puheenjohtaja

Sirkku Sarlomo
sihteeri

