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KOKOUSAIKA

14.11.2019 klo 16.30

KOKOUSPAIKKA

Kumppanuustalo Hilma, Hamina

JÄSENET

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

MUUT KOKOUKSEEN
KUTSUTUT

Hämäläinen Pentti, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 17:03
Enamo-Posti Ulla, kaupunkikehitysvaliokunnan edustaja saapui 17:02
Jokela Pasi, hyvinvointivaliokunnan edustaja
Honkanen Hannah, hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja
Ritva Hauhia
Kovero Varpu, Kymsote, ei paikalla
Maasilta Rita, palvelupäällikkö

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Pöytäkirjan allekirjoittavat vammaisneuvoston puheenjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vitikainen Esa
Puheenjohtaja

Maasilta Rita
Pöytäkirjanpitäjä

Sara-Aho Päivi
Pöytäkirjantarkastaja

Siro Niilo
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJANKOHTA

19.11.2019 klo 9 -15, kaupungin asiakaspalvelupiste, Puistokatu 2, Hamina

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

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

HAMINAN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
22 §

14.11.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Sara-Aho ja Niilo Siro.

Sivu 3

HAMINAN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
24 §

14.11.2019

Sivu 4

Esteettömyysasiat

Kaupungin keskusta-alueella tehtävien katutöiden on koettu aiheuttaneen haasteita
kulkemiseen. Vaihtoehtoiset kulkureitit on merkitty huonosti.
Ajankohta, jolloin torille rakennetaan kulkemista helpottava luiska ei ole vielä tiedossa.
Terveyskioskin sijainti uimahallirakennuksen toisessa kerroksessa ja hissin käytön tiettyihin
kellonaikoihin liittyvät rajoitukset nousivat keskusteluun. Ulla Enamo-Posti tiesi kertoa, että
uimahallirakennuksen terveyskioskille vievä hissi on käytössä terveyskioskin itse ilmoittamin
ajoin. Terveyskioskiin pääsee hissillä.
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Kymsote, ajankohtaiset asiat

Kokoukseen kutsuttu Kymsoten edustaja Varpu Kovero, joka ei saapunut läsnäolevaksi.
Sihteeri ottaa yhteyttä Kymsoten edustajaan paikalle saapumattomuuden johdosta. Kymsoten
edustajan läsnäolo vammaisneuvoston kokouksissa koetaan tärkeäksi.
Kymsote on lähettänyt vammaispalveluiden asiakkaille palveluja koskevan yhteiskirjeen.
Ritva Hauhia käytti puheenvuoron. Kuluneen vuoden aikana on Haminassa tapahtunut
toiminnan lakkautuksia sekä ollut uhkia lakkautuksiin. Lakkautuksilla, hoivakotien vähennyksillä
on vaikutuksia haminalaisille suunnattujen lähipalveluiden loppumisen lisäksi muun muassa
menetetyissä vuokratuloissa ja kiinteistöjen käytössä.
Sosiaali- ja terveysministeriö tiedote 15.10.2019; Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma käyntiin, ”Nyt panostetaan peruspalveluihin” on luettavissa osoitteessa
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelmakayntiin-nyt-panostetaan-peruspalveluihin-

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet.
Sairaanhoitopiireillä on valtakunnallisesti haasteita.
Terveyskioski sijaitsee uimahallin tiloissa. Mahdollisuutta terveyskioskin neuvolan tiloihin
siirrosta keskustellaan. Keskusteluun nostettu myös olisiko terveyskioskin mahdollisuus toimia
kirjaston alakerran tiloissa.
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Kiitokset ja kehitysehdotukset kunniakirjojen jako

Ehdotuksia neuvostonjäseniltä kiitoskohteista:
-

Seurakunnan diakoni Anne Hammarberg
Suomalainen kirjakauppa

Päätettiin jakaa kiitokset-kunniakirja molemmille ehdokkaille.

Ehdotuksia neuvostonjäseniltä kehityskohteista:
-

Kaupungille katurakentamisesta, kaupunkikehitys- ja aluepalvelut.

Päätettiin jakaa kehityskohteet kunniakirja Haminan kaupungin kaupunkikehitys- ja
aluepalveluille.
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Stipendit vammaisille opiskelijoille

Esityksiä stipendien saajista ei tehty. Päätettiin, ettei stipendejä jaeta tänä vuonna.
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Vane, menneet ja tulevat yhteistilaisuudet

Vitikainen Esa ja Hilden Merja osallistuivat Kouvolassa järjestettyihin vammaisneuvostojen
yhteispäiville. Seuraava vammaisneuvostojen yhteistapaamisen järjestämisvuoro on Haminalla
keväällä 2020. Tapaamisessa toivotaan enemmän keskustelua vammaisneuvostojen jäsenten
välillä sen sijaan, että olisi ulkopuolinen luennoitsija.

27.-28.11. järjestetään Vammaisneuvostojen tapaaminen Vantaalla. Tilausuuteen ei lähde
osallistujia Haminasta. Tilaisuuden voi seurata webinaarina. Sihteeri toimittaa sähköisen linkin
jäsenistölle.

Lisäksi Vanen, Vammaisten henkilöiden neuvottelukunnan, sivuille on tulossa nähtäväksi
muitakin videotallenteita. Vane on julkaissut mm. viittomakielelle tulkatun webinaarin, jonka
aiheena on rikostentorjunta ja vammaisten henkilöiden oikeudet. Webinaari löytyy osoitteesta
http.//videonet.fi/20191021/
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29 §

Muut asiat

Vammaisneuvoston edellisessä kokouksessa todettiin, että yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa
halutaan kehittää. Sihteeri toimittanut tiedon vanhusneuvostolle ja asiasta on keskusteltu
lokakuun kokouksessa.
Vanhusneuvostossa keskusteltiin siitä, miten esteettömyyttä Haminassa voidaan edistää,
näkökulmat vanhus- ja vammaisneuvostoilta ovat tärkeitä. Esimerkiksi voitaisiin järjestää
yhteinen liikuntapäivä, jolloin kävellään ja katselmoidaan yhdessä päättäjien kanssa
rakentamiseen liittyviä haastekohtia.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja pikkukirjat tilattu vammaisneuvoston jäsenille.

Alueellinen hyvinvointikertomus on työn alla. Rita Maasilta ja Päivi Sara-Aho osallistuivat
Kouvolassa syyskuussa järjestettyyn työpajaan. Alueellinen hyvinvointikertomus valmistuu
syksyllä 2020. Kaupunki on laatimassa myös lakisääteistä kuntakohtaista hyvinvointikertomusta.

Vammaisneuvoston palkitsemistilaisuus järjestetään mahdollisuuksien mukaan joulukuussa tai
viimeistään ennen tammikuun kokousta.

Seuraava kokous 20.1.2020 klo 16.30 Kumppanuustalo Hilmassa.

