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KOKOUSAIKA 1.12.2020 klo 16.30

KOKOUSPAIKKA Kumppanuustalo Hilma, Hamina

JÄSENET Grandell Roger
Hildén Merja
Kaipiainen Hannu
Ruokonen Markku
Siro Niilo
Vitikainen Esa

MUUT KOKOUKSEEN KUTSUTUT

Forsell Kirsi, osallisuus- ja liikuntakoordinaattori
Enamo-Posti Ulla, kaupunkikehitysvaliokunnan edustaja
Jokela Pasi, hyvinvointivaliokunnan edustaja
Maasilta Rita, osallisuus- ja hyvinvointipäällikkö

PÖYTÄKIRJAN ALLE- Pöytäkirjan allekirjoittavat vammaisneuvoston puheenjohtaja,
KIRJOITUS pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vitikainen Esa Forsell Kirsi
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Grandell Roger Kaipiainen Hannu Pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN TAR- 4.12.2020 klo 9 -15, kaupungin asiakaspalvelupiste, Puistokatu 2, Hamina
KASTUSAJANKOHTA

PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internet-
NÄHTÄVÄNÄPITO            sivulla Kaupunki-info ja päätöksenteko/Päätöksenteko/ Vammaisneuvosto
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8 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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9 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Roger Grandell ja Hannu Kaipiainen.
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10 § Esteettömyysasiat

Oolannin puistosta toivotaan esteetöntä. Ulla toteaa, että näköalakukkulalle
pääsee esteettömästi.
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11 § Vane-päivät 25.-26.8.2020 (virtuaaliset netin kautta)

Esa osallistui ja Esa lähettää materiaalia jäsenille.
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12 § Kymsoten ajankohtaiset asiat

Varpu Kovero ei ole enää Kymsoten palveluksessa. Uutta edustajaa ei ole ilmoitettu
eikä olla saatu tavoitettua ketään edustajaksi.
Yritetään saada edustaja Kymsotesta seuraavaan kokoukseen.

Merja kertoi kesällä joutuneensa päivystykseen keskussairaalaan. Paikat olivat
hienot, mutta potilaspaikat ovat vähentyneet. Merja oli huolissaan, miten
potilaspaikat riittävät, jos Pojhois-Kymenlaaksostakin tulee potilaita.

Kymsote on lopettanut hoitotarvikevaraston kokonaan Haminasta.
Hoitotarvikkeita saa vain Kotkasta tai Kouvolasta, ja Kotkan hoitotarvikevarasto on
auki sellaiseen aikaan, jolloin Merjalla ei ole avustajaa käytettävissä.
Kymsotesta Liisa Ristola on ilmoittanut, että voi ostaa itse hoitotarvikkeita, ja laittaa
laskun Kymsotelle.

Keväällä annettiin lausunto vammaiskuljetuksista, Vammasineuvosto yhtyi Kotkan
esitykseen. Asiasta ei ole kuulunut mitään sen jälkeen. Ilmeisesti palvelut ovat
samat kuin ennenkin. Saattajan hakemisesta toisesta osoitteesta ei ole
kokemuksia, onko mahdollista edelleen.
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13 § Toimintasuunnitelma 2020 

Tänä vuonna olisi ollut Haminan vuoro järjestää Kymenlaakson
vammaisneuvostojen yhteiskokous, mutta koronan takia sekin on peruuntunut.
Esa ottaa asian hoitaakseen, jos keväällä koronatilanne olisi helpompi, niin
yhteiskokouksen voisi järjestää.

Yhteiskokousta Vanhusneuvoston kanssakaan ei ole voitu järjestää koronan vuoksi.

Markku antaa kritiikkiä Kymsoten suuntaan. Henkilöstö ei voi hyvin.
Toimintakulttuurin muutos on ollut todella suuri, erityisesti haminalaisilla
työntekijöillä, ja huonompaan suuntaan on menty.

Kymsoten maskien jakelu vähävaraisille on huonosti hoidettu. Ihmetellään miksei
niitä voi jakaa Puistokadun asiakaspalvelupisteessä. Nyt jakelu on vain sataman
Kymsoten tiloissa, joka on hankalan matkan päässä. Vaikka asiaa on selvitetty, ei
parannusta ole luvassa.

Ruusut:
Haminan kaupungin järjestämä kauppa- ja asiointipalvelu koronan alettua keväällä
ja kesällä.

Risut:
Hoitotarvikejakelun loppuminen ja maskijakelun sijainti satamassa

Stipendi jätetään jakamatta, koska ei löydy sopivaa stipendinsaajaa.

Seuraava kokous tammikuun loppupuolella.
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14 § Saapuneet

- VANE 11.2.2020 kirje kunnille vammaisten henkilöiden osallistamisesta

kunnalliseen päätöksentekoon. 

Vammaisneuvosto on olemassa Haminassa ja toiminnassa, vaikka kokoukset ovat

tänä koronavuonna jääneet vähiin.

- FCG -mailit 28.5.,23.6., 22.7., 7.9.
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15 § Hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuus, Haminan kaupungin ajankohtaiset asiat

Rita kertoi hyvinvoinnin edistämisen ja osallisuuden asioista. Tänä vuonna otetaan
kuntalaiset entistä vahvemmin mukaan toiminnan suunnitteluun.

Kesäpuiston suunnittelu oallistuvan budjetin kohteena on jo loppusuoralla.
Kuntalaiset saivat ehdottaa kohteita puistoon, ja syksyllä kuntalaiset saivat
äänestää, mitkä kohteet rakennetaan ensin.
Syksyn kyselyyn tuli 371 vastausta, ja kuntalaiset toivoivat lisää valaistusta
puistoon, Ankkalammelle oleskelupaikkoja ja vesiaihetta Puistotalon lähistölle.

Osallisuus- ja hyvinvointikysely on nyt meneillään. Kyselyllä kartoitetaan
kuntalaisten kokemusta osallisuudesta ja hyvinvoinnista. Toiveena, että tietoa
kyselystä jaetaan omaan yhdistykseen ja lähipiiriin, jotta saadaan kattavasti
vastauksia erilaisilta ihmisryhmiltä. Palkintoina on mm. pääsylippuja kaupungin
palveluihin.
Osallisuuskysely löytyy kaupungin nettisivuilta:

Korona-tilanteen vuoksi palveluita joudutaan rajaamaan huomisesta alkaen
kolmeksi viikoksi. Liikuntaryhmät loppuvat tältä vuodelta, mm. sisäliikuntapaikat
suljetaan, kirjastoauto jää joululomalle, kirjastossa saa asioida 15 minuuttia
kerrallaan.

HaminAppi-mobiilisovellus puhelimessa tuo kaupungin ajankohtaisia asioita
puhelimeen. HaminApissa on myös kyselyitä, joilla kartoitetaan kuntalaisten
mielipiteitä eri asioista. Toivotaan, että mahdollisimman moni lataisi HaminApin
puhelimeensa.

Torigrillin seinän näytöllä kerrotaan ajankohtaisista kaupungin asioista.
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16 § Muut asiat

Ei muita asioita.


