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Vammaisneuvosto
KOKOUSAIKA

3.9.2019 klo 16.30

KOKOUSPAIKKA

Kumppanuustalo Hilma, Hamina

JÄSENET

Grandell Roger, Haminan Mielenterveysyhdistys Hami ry
Hildén Merja, Haminan Seudun Reumayhdistys ry
Kaipiainen Hannu, Haminan Seudun ERKAT ry
Kataikko Johanna, Etelä-Kymen Epilepsiayhdistys ry
Ruokonen Markku, Haminan Kuulo ry
Sara-Aho Päivi, Etelä-Kymen Parkinsonyhdistys ry
Siro Niilo, Kaakkois-Kymen Diabetesyhdistys ry
Vitikainen Esa, Kymenlaakson AVH-yhdistys ry. Haminan kerho

MUUT KOKOUKSEEN
KUTSUTUT

Hämäläinen Pentti, kaupunginhallituksen edustaja
Enamo-Posti Ulla, kaupunkikehitysvaliokunnan edustaja
Jokela Pasi, hyvinvointivaliokunnan edustaja
Honkanen Hannah, hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja, poistui 17.35
Maasilta Rita, palvelupäällikkö

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Pöytäkirjan allekirjoittavat vammaisneuvoston puheenjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vitikainen Esa
Puheenjohtaja

Maasilta Rita
Pöytäkirjanpitäjä

Kataikko Johanna
Pöytäkirjantarkastaja

Ruokonen Markku
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJANKOHTA

5.9.2019 klo 9 -15, kaupungin asiakaspalvelupiste, Puistokatu 2, Hamina

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internetsivulla Kaupunki-info ja päätöksenteko/Päätöksenteko/ Vammaisneuvosto
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Kataikko ja Markku Ruokonen.
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Esteettömyysasiat

Bastionin uusi kulkutunneli on koettu myönteisenä asiana. Tunneli on käytössä tapahtumien
yhteydessä. Tunnelin luona on käytössä myös parkkipaikkoja.

Oolanninpuiston esteettömyys nousi keskusteluun. Puistossa olevan mäen päälle pääsee
esteettömästi. Alueen tie tulee olemaan tämän hetkisen tiedon mukaan hiekkapäällysteinen.

Keskustelua käytiin kaupunkialueella olevien penkkien sijoittelusta. Penkit mahdollistavat
levähtämisen ja siten myös toisinaan paikasta toiseen kulkemisen. Penkkien lisääminen
koettaisiin myönteisenä. Esiin nousi kysymys, onko puistonpenkkien määrä vähentynyt. Ulla
Enamo-Posti selvittää asian puistopuolelta.

HAMINAN KAUPUNKI

3.9.2019

Sivu 5

Vammaisneuvosto
17 §

Kokemukset Kymsotesta

Sähköinen muistutus, joka saapuu edellispäivänä ennen varattua aikaa, on koettu hyväksi.
Lääkärille pääsy oman käyntikerran yhteydessä on koettu sujuvaksi. Toisinaan odotusajat on
koettu pitkiksi, kuten kirurgin luo 2,5 tunnin odotusajan vuoksi.
Vammaispalvelunumerot ovat muuttuneet helmikuussa. Kokemus on, että on vaikea tavoittaa
oikeita henkilöitä.
Vammaisneuvosto haluaa tietoa keskustelemiinsa asioihin ja alla esitettyihin kysymyksiin.
Sihteeri toimittaa asiat tiedoksi Kymsotelle vastauspyynnön kanssa.


Mikä on kotisairaalan tilanne, onko osasto suljettu ja 22 paikkaa
vähennetty? Miten kotisairaala tulee toimimaan? Onko kotisairaalassa
lääkäri?



Kiirehoito, sen mahdollinen poistuminen on aiheuttanut huolta. Mikä on
tämän tilanne?



Hoitopuhelut ovat maksullisia, mitä puhelut maksavat? Pyydetään hinnasto
tiedoksi vammaisneuvostolle.
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Kymenlaakson vammaisneuvostojen yhteistilaisuus 17.9. Kouvolassa

Kymenlaakson vammaisneuvostojen yhteistilaisuus järjestetään 17.9.2019 Kouvolassa.
Haminan vammaisneuvostosta tilaisuuteen osallistuu Vitikainen Esa, Grandell Roger, Niilo Siro
ja Merja Hilden. Sihteeri hoitaa ilmoittautumiset kootusti.
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Toimintasuunnitelma 2019 tarkistus

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 on vahvistettu 4.3.2019.
Toimintasuunnitelman 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

Tarkastettiin toimintasuunnitelman etenemistä. Toimenpiteitä toimintasuunnitelman mukaisesti
on ollut. Lisäksi havaittiin kehitettävää.

Seuraavassa kokouksessa käsitellään ehdotukset Kiitokset ja Kehittämiskohteet-kunniakirjojen
saajista sekä ehdotukset vammaisen opiskelijan stipendin saajista.

Yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa halutaan kehittää. Sihteeri toimittaa tiedon
vanhusneuvostolle.

Keskustelua käytiin siitä, että olisiko yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa mahdollista kasvattaa
yhdistysten kautta. Nyt yhdistyksillä on pääsääntöisesti koettu olevan omat tapahtumansa.
Kiinnostusta on saada toimintaa yhteen ja vammaisia mukaan järjestötoimintaan. Keskusteltiin
tiedottamisesta yhdistysten välillä ja avoimien kutsujen osoittamisesta omiin tapahtumiin myös
muille yhdistyksille. Todettiin, että yhdistykset olisi hyvä saada miettimään, miten niiden välistä
yhteistyötä olisi mahdollista kehittää, sillä ne eivät vielä löydä hyvin toisiaan.
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Saapuneet kirjeet:
-

VANE tiedote 1/2019
Tarkistetaan, että Haminan vammaisneuvoston yhteystiedot löytyvät VANEn
verkkosivuilta, johon on koottu kunnallisten vammaisneuvostojen yhteistiedot.

-

FGG-mainokset
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21§

Muut asiat

Vammaisneuvostopäivät

järjestetään

27.-28.11.2019

Vantaalla.

Päivät

on

tarkoitettu

ensisijaisesti kunnallisten vammaisneuvostojen jäsenille, mutta ovat avoinna kaikille
kiinnostuneille. Päivää voi seurata myös etänä verkon välityksellä. Linkki etäseurantaan
lähetetään myöhemmin.
Kansalaisopistontarjonnan erityisryhmille on koettu supistuneen käynnistyneelle lukuvuodelle.
Muun muassa kokki- ja liikuntakerhot ovat jääneet pois valikoimasta, ainoastaan tarjolla on
draamakerho. Sihteeri toimittaa kokemuksista tiedon kansalaisopiston toimijoille.
Kouvolassa järjestetään maakunnalliseen hyte- ja osallisuusfoorumi 25.9.2019 klo 13.3017.00, johon kutsu on suunnattu myös vammaisneuvostolle. Tilaisuudessa on tavoitteena
muodostaa painopisteet alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ilmoittautuminen
tapahtuu 9.9.2019 mennessä. Tieto ilmoittautumisesta toimitetaan myös sihteerille, mikäli
lähtijöillä on tarve yhteiskyydille.

Seuraava kokous järjestetään 14.11.2019 klo 16.30

