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KOKOUSAIKA 17.11.2022 klo 16 - 17:29

KOKOUSPAIKKA Linnoituksen uimahallin kokoustila, 3.kerros.
Puistokatu 1, 49400 Hamina.

SAAPUVILLA OLLEET Vitikainen Esa puheenjohtaja
JÄSENET Grandell Roger Haminan Mielenterveysyhdistys Hami ry

(etä) Hildén Merja Haminan Seudun Reumayhdistys ry
Hytönen Matti Etelä-Kymen Parkinsonkerho
Kaipiainen Hannu Haminan Seudun ERKAT ry
Kataikko Johanna Etelä-Kymen Epilepsiayhdistys ry
Mäkelä Ritva Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Ruokonen Markku Haminan Kuulo ry

MUUT  SAAPUVILLA Iivonen Mia, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri
OLLEET Haikka Tapio, hyvinvointivaliokunnan edustaja

Virtanen Ville, kaupunginhallituksen edustaja

ASIAT 1 - 9 §

LAILLISUUS JA 1 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
PÄÄTÖSVALTAISUUS päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 § Pöytäkirjantarkastajat.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Esa Vitikainen Mia Iivonen
JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Merja Hilden Hannu Kaipiainen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
JA NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on tarkastettavissa 21.11.2022 Haminan

kaupungin asiointipalvelu Rinkelissä, kaupungintalon
katutasossa, Puistokatu 2, Hamina.
Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin
internetsivuilla, Kaupunki & päätöksenteko > Päätöksenteko
> Valio- ja lautakunnat > Vammaisneuvosto
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3 § HAMINAN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
VUODELLE 2023

Toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan vammaisneuvoston vuoden 2014
tekemän päätöksen mukaisesti.

VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Kaupunginhallituksen 4.9.2017 § 48 hyväksymän vammaisneuvoston toimintasäännön
mukaisesti

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa
kunnassa;

2. seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella;

3. seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa
vammaisten kannalta;

4. edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon
päätöksentekoon;

5. edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten
koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveys-palveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan ja
asumiseen;

6. seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä
kunnan alueella;

7. tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan eri viranomaisille vammaisia
koskevissa asioissa;

8. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta;

9. valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja antaa toimintakertomus;
sekä

10. hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Kokoukset
Vuonna 2023 pidetään kokouksia neljä keväällä ja neljä syksyllä. Vammaisneuvosto
jalkautuu eri kohteisiin Haminassa ainakin kevätkaudella ja tarvittaessa jatkaa sitä syksyllä.
Kokousten ajankohdista päätetään erikseen.
Kesä-heinä- ja elokuussa ei ole kokouksia.
Jalkautumisen päätyttyä loppuvuosi kokoukset pidetään Linnoituksen uimahallin 3.
kerroksen kokoustilassa, lisäksi etäosallistumis mahdollisuus.

Toiminta
- jatketaan vammaispolitiikan seuraamista, ja tarpeen mukaan voidaan kutsua asiantuntijoita
kokouksiin. Esimerkiksi vammaispalveluiden asiantuntija, teknisen puolen asiantuntija.
- annetaan vammaisten asemaan liittyviä lausuntoja
- mahdollisuuksien mukaan pyritään osallistumaan vammaisasioita käsitteleviin tapahtumiin,
kokouksiin yms.
- jatketaan seudullista vammaisneuvostojen yhteistyötä
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- jatketaan yhteistyötä Haminan vanhusneuvoston kanssa
- tuodaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston asioita tiedoksi Haminan
vammaisneuvostoon
- esteettömyys kartoitukseen osallistuminen
- jaetaan ruusut ja risut
- tutustuminen vammaisten palveluihin, asumiseen yms. tutustuminen esim. Ravimäki,
Sotek. Kokoukset pidetään eri paikkoihin jalkautuen.

4 § RUUSUT JA RISUT

Ehdotuksia vammaisneuvoston jäseniltä kiitos kohteista.
RUUSUT 2022: Panda sushi hyvästä palvelusta, muotitalo Lehto esteettömyyden
huomioimisesta ja invataksi Liinamaa hyvästä palvelusta.

RISUT 2022: Osuuspankki, onko esteettömyys huomioitu remontin jälkeen?
Kymsote, hoitaja mitoitus Haminan sairaalassa.

5 § VUOSITTAINEN VAMMAISNEUVOSTOPÄIVÄ

Vammaisneuvostopäivää vietettiin 2.11.2022 hybridi tapahtumana. Yhdessä
vanhusneuvostopäivän kanssa vietettävä aamu keskittyi erityisesti Hyvinvointialueen
uudistukseen. Sekä vanhus- että vammaisneuvostojen toimintaan on tiedossa muutoksia ja
uusia mahdollisuuksia uudistuksen myötä. Aiheena oli muun muassa, millaiseksi
muodostuvat neuvostojen, järjestöjen ja julkisen hallinnon toimijoiden roolit ja yhteistyö
uusissa yhteiskunnallisissa rakenteissa. Iltapäivä aiheina oli YK:n vammaissopimus ja
rakennetun ympäristön esteettömyys, esteettömyysdirektiivi ja vammaispalvelu
lainsäädännön uudistus. Esitykset löytyy osoitteesta:
https://avoinhallinto.fi/verkostot/vammaisneuvostopaiva/

Ensi vuonna voisi varata tilan jossa vammaisneuvostopäivään voi osallistua etänä yhdessä.

6 § ESTEETTÖMYYSASIAT

Kotkan Seudun Invalidit ry on huolissaan eteläisen Kymenlaakson esteettömästä
asumisesta ja olemme päättäneet esittää huolemme, kirjeen muodossa Kotkan, Hamina,
Pyhtään ja Kaakon kaksikon vammaisneuvostoille. Tulen mielelläni kertomaan asiasta ja
niistä yhteydenotoista  joita olemme asian tiimoilta saaneet. Yhteistyöterveisin
Kotkan Seudun Invalidit ry Puheenjohtaja Sami Tervo.

Esteetön asuminen
Hyvä Haminan vammaisneuvosto Kotkan Seudun Invalidit ry on saanut useita tiedusteluja
esteettömistä asunnoista tai asuntojen muuttamisesta esteettömiksi. Kaikissa
yhteydenotoissa on nostettu esille esteettömien asuntojen puuttuminen tai muutostöiden
raskas byrokratia. Ympäristöministeriö asetti vuonna 2012 tavoitteeksi miljoona esteetöntä
asuntoa vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on asetettu koska väestöennusteet osoittivat että,
Suomessa väestö ikääntyy ja esteettömien asuntojen tarve kasvaa vauhdilla.
Kotkan Seudun Invalidit ry on huolissaan vammaisten henkilöiden oikeudesta elää
yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet. Olemme

https://avoinhallinto.fi/verkostot/vammaisneuvostopaiva/
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yrittäneet selvittää asiaa omin voimin, mutta tulokset jäävät vähäisten resurssien takia
pieniksi ja ”mutu tuntumalle”.
Toivomme että, Haminan vammaisneuvosto teettää selvityksen tai esittää sellaisen
tekemistä sopivaksi katsomalleen taholle. Selvityksen tavoitteena saada alueellinen kuva
tilanteesta, joka voisi toimia pohjana esteettömän asumisen kehittämiselle Haminan
seudulla. Asiassa vetoamme YK:n vammaisten oikeuksien sopimukseen ja artiklaan 19
YK-YLEISSOPIMUS VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSISTA
19 artikla
Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä
Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten henkilöiden
yhdenvertaisen oikeuden elää yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset
valinnanmahdollisuudet. Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet
tehdäkseen vammaisille henkilöille helpommaksi nauttia tästä oikeudesta täysimääräisesti
sekä helpottaakseen heidän täysimääräistä osallisuuttaan ja osallistumistaan yhteisöön,
muun muassa varmistamalla, että:
a) vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus valita
asuinpaikkansa sekä se,
missä ja kenen kanssa he asuvat, eivätkä he ole velvoitettuja käyttämään tiettyä
asuinjärjestelyä;
b) vammaisten henkilöiden saatavissa on valikoima kotiin annettavia palveluja sekä asumis-
ja
laitospalveluja sekä muita yhteiskunnan tukipalveluja, mukaan lukien henkilökohtainen apu,
jota tarvitaan
tukemaan elämistä ja osallisuutta yhteisössä ja estämään eristämistä tai erottelua
yhteisöstä;
c) koko väestölle tarkoitetut yhteisön palvelut ja järjestelyt ovat vammaisten henkilöiden
saatavissa
yhdenvertaisesti muiden kanssa ja vastaavat heidän tarpeitaan.
Kotkan Seudun Invalidit ry:n puolesta
Vammaisneuvosto päättää kutsua Kotkan Seudun Invalidit ry Puheenjohtaja Sami Tervon
seuraavaan kokoukseen.

Sähkön hinta vaikuttaa asumiseen etenkin talvella. Tästä keskusteltu.

Torin wc:t ovat kiinni, koska siellä tehty ilkivaltaa.
Linnoituksen uimahallissa on hyvä inva wc, kuten myös Panda sushi ravintolassa.

Esteettömyyttä tulee kysyä uudiskohteissa ja remonttikohteissa.

Poliisin lupapalveluun tullut eteen luista, todella hyvä.

Ikäihmisten asumiseen liittyvää tietoa löytyy osoitteesta:
https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/iakkaat-asukkaat/ikaystavallinen-asumin
en-hanke/

https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/iakkaat-asukkaat/ikaystavallinen-asuminen-hanke/
https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/iakkaat-asukkaat/ikaystavallinen-asuminen-hanke/
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7 § KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUEEN ALUEHALLITUKSEN NIMEÄMISPYYNTÖ
VAIKUTTAMISTOIMIELIMIIN NIMETTÄVISTÄ EDUSTAJISTA

Kaupunginhallitus on 17.10.2022 kokouksessa päättänyt edustajat hyvinvointialueen
vaikuttamistoimielimiin

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä nuorisovaltuuston,
vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston esittämät nimeämiset
Kymenlaakson hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin seuraavasti:
nuorisovaltuuston edustajiksi nimetään Joona Kontinen ja Elena
Kalinskaja, vanhusneuvoston edustajiksi nimetään Pentti Hannula
(varajäsen Ari Lekander) ja Oili Harjula (varajäsen Ritva Vierikko) ja
vammaisneuvoston edustajiksi Ritva Mäkelä (varajäsen Tuire
Pulkkinen) ja Esa Vitikainen (varajäsen Markku Ruokonen).

Kaupunginhallituksen päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Vammaisneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

8 § HAMINAN KAUPUNGIN AJANKOHTAISET ASIAT

Lähellä.fi, löydät sivun täältä: https://www.lahella.fi/.
Lähellä.fi kokoaa yhteen tuhansia erilaisia järjestöjä, niiden tukea ja muuta toimintaa. Palvelu
otetaan käyttöön eri alueilla vaiheittain. Syksystä 2022 lähtien Lähellä.fi on käytössä koko
Suomen alueella. Voit siis etsiä tukea, apua ja ohjausta omalta paikkakunnaltasi tai mistä
tahansa muulta alueelta Suomessa, oli kyseessä sitten Utsjoki tai Tampere!
Lähellä.fi-palvelu tarjoaa maksuttoman kanavan esilläoloon ja viestintään valtakunnallisille
järjestöille, liitoille, yhdistyksille, yhteisöille, aktiivisille kansalaistoimijoille ja ei-kaupallisille
toimijoille.

Haminan kaupunki myöntää Hyvinvoiva haminalainen -avustuksia haminalaisille
yhdistyksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Haettavana on yleis-, kohde- ja
toimitila-avustuksia kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuhun toimintaan. Hakemukset
palautettava viimeistään 6.1.2023.

Tiedotustilaisuudet aiheesta pidettiin: 2.11.22 klo 17:30 Summan Kylä- ja kulttuurikeskus
(Summan vanha koulu), Summantie 46. 8.11.22 klo 12 Kumppanuustalo Hilma,
Kadettikoulunkatu 3.

Avustushakemus täytetään jatkossa sähköisesti. Lisätietoa:
https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/hyvinvoiva-haminalainen-avustukset/ ja
https://kymenlaaksonyt.fi/e/19528/avustusinfo

https://www.lahella.fi/
https://xn--lhell-grae.fi/
https://xn--lhell-grae.fi/
https://xn--lhell-grae.fi/
https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/hyvinvoiva-haminalainen-avustukset/
https://kymenlaaksonyt.fi/e/19528/avustusinfo
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Osallistuva budjetointi 2023 – anna ideasi Haminan kehittämiseen
Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on asukaslähtöisyyden ja yhteisöllisyyden
vahvistuminen sekä toiminnan läpinäkyvyyden ja asukkaiden osallisuuden lisääntyminen.
Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin 100 000 euron määräraha jaetaan eri puolille
Haminaa kohdistuviin, hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin haminalaisten ehdotusten
pohjalta.
Kehittämisehdotukset voivat koskea esimerkiksi omaan elinpiiriin kohdistuvia parannuksia,
uusien palveluiden järjestämistä, innovaatioita ja tapahtumia. Erityistä huomiota
kohdistetaan kylä- ja taajama-alueiden kehittämiseen hyvinvoinnin edistämisen
näkökulmasta. Hamina on jaettu maantieteellisesti viiteen alueeseen, joista jokaisen
kehittämiseen on varattu 20 000 euroa. Lisäksi on mahdollista ehdottaa koko kuntaa
koskevia hyvinvointia edistäviä toimia. Näitä ideoita hyödynnetään tulevaisuuden
suunnittelussa. Aluejako:

1. Linnoitus, Hevoshaka, Saviniemi, Pitäjänsaari, Pappilansaaret, Alakaupunki,
Hietakylä

2. Vilniemi, Mäntlahti,  Pyötsaari, Rakila, Tallinmäki, Ruukki, Ruotsinkylä, Pampyöli,
Sivatti

3. Pyhältö, Kannusjärvi, Onkamaa, Myllykylä, Paijärvi, Kolsila, Vehkjärvi, Ihamaa,
Kitula, Turkia, Lankila

4. Salmenkylä, Husula, Husupyöli, Töytäri, Metsäkylä, Reitkalli
5. Neuvoton, Salmi, Summa, Uusi-Summa, Poitsila, Ruissalo, Hillo

+  koko kaupunkia koskevat ehdotukset

Ideointi on avoinna jouluun asti!
Hamina. fi sivuilla sähköinen vastaus
https://www.hamina.fi/asukkaalle/ajankohtaista/osallistuva-budjetointi-2022-anna-ideasi-hami
nan-kehittamiseen/.
Paperivastausten palautuslaatikot:

● Haminan pääkirjasto (Rautatienkatu 8)
● Ruissalon kirjasto (Ruissalontie 8)
● Linnoituksen uimahalli (Puistokatu 1)

Ideat kootaan yhteen ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan pitkin vuotta 2023.

Seniorineuvoja auttaa ikääntyneitä ja heidän läheisiään edistämään ikääntyvien
hyvinvointia ja turvallista kotona asumista. Seniorineuvonnasta saa neuvoa ja tietoa
järjestöjen ja kaupungin tarjoamista ikääntyvien hyvinvointia edistävästä palveluista.
Etsimme yhdessä kanssasi ratkaisuja arjen sujuvuuteen. Yhteydenotot arkena klo 8-16
puhelimella 040 526 2165 tai sähköpostilla mia.iivonen@hamina.fi.

Asumisen Apu ry tarjoaa etäluentoa: Miten turvata itselle tai läheisille toimivia
asumisratkaisuja, kun ikää tulee lisää?
Asumisen ennakoinnin infoluento keskiviikkona 23.11.2022 klo 14–15.30
Luennolla arkkitehti Päivi Rekula tarjoaa mahdollisuuksia ja ratkaisuja 55+ ikäisille.
Etänä toteutettava luento on maksuton.
Ilmoittautuminen: https://ilmonet.fi/course/E223646

https://www.hamina.fi/asukkaalle/ajankohtaista/osallistuva-budjetointi-2022-anna-ideasi-haminan-kehittamiseen/
https://www.hamina.fi/asukkaalle/ajankohtaista/osallistuva-budjetointi-2022-anna-ideasi-haminan-kehittamiseen/
mailto:mia.iivonen@hamina.fi
https://ilmonet.fi/course/E223646
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9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Vammaisneuvoston edustajien tehtävänä on viedä neuvostossa esille tulleita asioita tiedoksi
omaan järjestöön.

Ritva Mäkelä kiittää luottamuksesta kun hänet valittiin edustamaan hyvinvointialueelle
Haminan vammaisneuvostoa. Ritva toivoo, että hän pääsisi tutustumaan eri
vammaisneuvoston järjestöihin, jotta pystyy edustamaan kaikkia järjestöjä
hyvinvointialueella. Hyvinvointikoordinaattori Mia Iivonen lähtee Ritvan kanssa tutustumaan
eri järjestöihin. Sovitaan että järjestöt ilmoittavat seuraavasta jäsenillasta tai vastaavasta
sähköpostilla Ritvalle ja Mialle sähköpostiosoitteisiin ritva.makela@ppo.inet.fi ja
mia.iivonen@hamina.fi.

Haminan ja Kotkan kuulo yhdistykset yhdistyivät, nimi on Kotkan kuulo ry. Toimii koko etelä
Kymenlaaksossa.

mailto:ritva.makela@ppo.inet.fi
mailto:mia.iivonen@hamina.fi

