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KOKOUSAIKA

4.3.2019 klo 16-17.40

KOKOUSPAIKKA

Kumppanuustalo Hilma, Hamina

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Grandell Roger
Hildén Merja
Kaipiainen Hannu
Kataikko Johanna
Ruokonen Markku
Sara-Aho Päivi
Siro Niilo
Vitikainen Esa, puheenjohtaja

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Hämäläinen Pentti, kaupunginhallituksen edustaja
Enamo-Posti Ulla, kaupunkikehitysvaliokunnan edustaja
Hauhia Ritva, kilpailukykyvaliokunta, aiemmin hyvinvointivaliokunnan
edustaja, poistui 16.43
Rita Maasilta, palvelupäällikkö

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Esa Vitikainen
Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJANKOHTA

7.3. 2019 klo 9 - 15, kaupungin asiakaspalvelupiste, Puistokatu 2, Hamina

Siro Niilo
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Rita Maasilta
Pöytäkirjanpitäjä

Grandell Roger
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internetsivulla Kaupunki-info ja päätöksenteko/Päätöksenteko/ Vammaisneuvosto
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Roger Grandell ja Niilo Siro.
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Toimintasuunnitelma 2019

Toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan vammaisneuvoston vuoden 2014
tekemän päätöksen mukaisesti.

Vahvistettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma, jonka mukaisesti

-

jatketaan vammaispolitiikan seuraamista, voidaan kutsua asiantuntijoita

-

annetaan vammaisten asemaan liittyviä lausuntoja

-

mahdollisuuksien mukaan pyritään osallistumaan vammaisasioita käsitteleviin
tapahtumiin, kokouksiin yms.

-

jatketaan seudullista vammaisneuvostojen yhteistyötä

-

jatketaan yhteistyötä Haminan vanhusneuvoston kanssa

-

järjestetään retki, esim. teatteriin

-

jaetaan Kiitokset ja Kehittämiskohteet -kunniakirjat

-

jaetaan stipendi vammaiselle opiskelijalle
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4 § Esteettömyysasiat
Keskustelua käytiin esteettömyyteen liittyen ja päätettiin, että asia nostetaan
jokaisessa vammaisneuvoston kokouksessa esiin sen tärkeyden vuoksi.
Bastioniin on tehty uusi kulkureitti, tunneli vallin läpi, jota voidaan käyttää Bastionissa
järjestettävien tapahtumien yhteydessä.

HAMINAN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto

4.3.2019

Sivu 6

5 § Saapuneet kirjeet

-

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta, VANE-koulutuspäivät
järjestetään 20.-22.3.2019. Aiheina koulutuspäivissä ovat mm. sosiaali- ja
terveyspalveluita koskevat maakunnalliset ja kunnalliset uudistukset. Koulutus on
todettu hintavaksi, eikä koulutuspäiville lähde osallistujia Haminasta. Asiasta löytyy
lisätietoa osoitteesta https://vane.to

-

What matters to me-sovellus
Sähköinen sovellus, jonka avulla on mahdollista kertoa niin omista kuin läheisten
erityistarpeista sekä muista huomioonotettavista asioista. Sovelluksen on tarkoitus
helpottaa viestintää ja sujuvoittaa arkea. Osoitteesta www.whatmattersme.com löytyy
ohjelman esittely.

-

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vammaispalveluiden käsikirja löytyy osoitteesta
www.vammaispalveluidenkasikirja.fi
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6 § Muut asiat
Käytiin keskustelua vammaiskortista ja sen saantiperusteista. Kokoukseen osallistujille
jaettiin esite ”EU:n vammaiskortilla uusia tyytyväisiä asiakkaita”. Lupa kortille on
anottavissa Kelan kautta.
Todettiin, että hyvinvointivaliokunnan tulee nimetä uusi edustaja vammaisneuvostoon
valiokunnissa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi.
Asukas- ja demokratiaryhmän työskentelyyn osallistuu puheenjohtaja Esa Vitikainen.
Puheenjohtaja tiedotti ajankohtaisista asioista liittyen työryhmätyöskentelyyn.
Meneillään on osallisuussuunnitelman laatiminen ja työskentelyä jatketaan kevään
2019 aikana. Työnryhmän kautta on mahdollista tavoittaa tietoa Kymsotesta.
Maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun liittyen vuoden 2019 aikana valmistellaan
ensimmäinen Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus. Eri painopistealueita
käsitteleviin työpajoihin on kutsuttu osallistujia myös Haminan vammaisneuvostosta.
Valittiin osallistujat alueellista hyvinvointikertomusta valmisteleviin työpajoihin
seuraavasti:
- 12.3. Terveelliset elintavat, Päivi Sara-Aho ja Markku Ruokonen
- 2.4. Arjen turvallisuus ja terveellinen ympäristö, Päivi Sara-Aho
- 25.4. Merkityksellinen ja mielekäs elämä, Päivi Sara-Aho
Vammaisneuvoston sihteeri huolehtii tarvittavat ilmoittautumiset ja organisoi
tarvittaessa yhteiskyydit.
Ennakollisena tietona annettiin, että Vammaisneuvoston rahasto on tarkoitus muuttaa
tulevaisuudessa hyvinvoinnin edistämisen rahastoksi. Nykyinen rahasto lakkautetaan
ja tilalle perustetaan hyvinvoinnin edistämisen rahasto.
Yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa halutaan vahvistaa esimerkiksi yhteisten retkien
ja muiden yhteisten tilaisuuksien muodossa.
Selvitetään Kymsoten edustaja vammaisneuvostossa ja kutsutaan hänet jatkossa
vammaisneuvoston kokouksiin.
Vammaisneuvoston jäseniä pyydettiin toimittamaan verokortit palkkioiden maksua
varten kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen, josta ne edelleen toimitetaan
palkkoihin.

