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Imatran kaupunki   

Vammaisneuvosto  Pöytäkirja 3/2017   

   

 

Aika  Keskiviikko 10.5.2017 kello 12.30-16.35 

  

Paikka  Rautjärven kunnantalo, Simpeleentie 12, 56800 Simpele, valtuustosali 

Osallistujat  

 Heikki Luukkanen puheenjohtaja, Kh:n nimeämä edustaja 

 Matti Seppälä hyvinvointilautakunnan edustaja, poistui kello 15.40 

 Esa Hirvonen kaupunkikehittämislautakunnan edustaja 

 Auli Gröhn  järjestön edustaja  

 Erkki Saarimäki  ”, poistui kello 15.40 

 Ari Savisto   ” 

 Simo Vento   ” 

 Paavo Sihvonen  ” 

 Liisa Sivonen  ” 

 Tiina Hämäläinen  ”  

Ellen Peltola  ” 

 Unto Viljakainen  ” 

 Seppo Lehtimäki  ” 

Annaleena Rita Rautjärven kunnan edustaja 

 Marketta Paananen Ruokolahden kunnan edustaja 

Leena Luukka Eksoten edustaja 

Sirkku Sarlomo sihteeri 

  

 Juho Jylhä, kunnossapito- ja tarkastusinsinööri Rautjärven kunta, § 219 

 Eeva-Kaisa Liukkonen, varhaiskasvatuskoordinaattori, Imatran kaupunki, § 

 220, kello 15-16. 

 

 Ritva Lattu  Rautjärven kunnan vanhusneuvoston puheenjohtaja

 Pirkko Räsänen Rautjärven seudun invalidit ry., puheenjohtaja 

 Annikki Kokkonen Rautjärven seudun invalidit ry.  

  

§ 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Esitys: Todetaan kokouksen osallistujat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja todettiin kokouksen 

osallistujat. 
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§ 218 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

§ 219 Esteettömyyskatselmuksen järjestäminen Simpeleen taajamassa 

 

Vammaisneuvoston kokouksessa 4.4.2017 päätettiin järjestää Rautjärvellä 

Simpeleen taajamassa esteettömyyskatselmus. Vammaisneuvosto lähettää 

kutsun katselmukseen Rautjärven vanhusneuvostolle, Rautjärven Seudun 

Invalidit ry:lle ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Rautjärven Kvt ry:lle. 

 

Esteettömyyskatselmukseen osallistuvat vammaisneuvoston lisäksi 

kutsuttujen järjestöjen ja vanhusneuvoston edustajat sekä Rautjärven kunnan 

edustajana kunnossapito- ja tarkastusinsinööri Juho Jylhä. Järjestöjen 

edustajia ja vanhusneuvostoa on pyydetty laatimaan ohjelma katselmuksen 

kohteista. 

 

Esitys: Tehdään esteettömyyskatselmus järjestöjen ja vanhusneuvoston 

edustajien kokoaman ohjelman mukaisesti. Katselmuksessa ei käydä 

kirjastossa, koska kirjaston esteettömyyden puutteena olleen oven 

korjauksesta on tehty jo korjauspyyntö ja asia on selvitettävänä teknisissä 

palveluissa. 

 

Keskusteltiin esteettömyyskatselmuksen käyntikohteista ja käytiin läpi 

Rautjärven kunnan palautejärjestelmä. Rautjärven kunnalla on käytössä 

sähköinen yhteydenottokanava kuntalaisille. Kunnan henkilöstöllä on 

käyttäjätunnukset kunnan kiinteistöjen hallintajärjestelmään, johon 

kiinteistöissä havaitut puutteet kirjataan. Kiinteistöille on nimetty omat 

kiinteistönhoitajat. 

 

Kunnalla tulee olla selkeä toimintamalli, mihin havaituista puutteista otetaan 

yhteyttä ja, miten ilmoittaja saa tiedon asian etenemisestä. Järjestöjen rooli on 

tärkein, jotta kunnan viranomaiset saavat tiedon esteettömyyteen liittyvistä 

korjaustarpeista. 

 

Päätös: Vammaisneuvosto teki esteettömyyskatselmuksen Simpeleen 

taajamassa käyden seuraavissa kohteissa: Kunnantalo, torikahvila, 

Osuuspankki, S-Market, Apteekki, Hyvinvointiasema ja Simpeleen koulu. 

 

Yhteenveto havainnoista on pöytäkirjan liitteenä. 
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§ 220  Lausunto Imatran kaupungin varhaiskasvatuksen suunnitelman 

 luonnokseen 

 

Varhaiskasvatuskoordinaattori Eeva-Kaisa Liukkonen Imatran kaupungin 

hyvinvointi- ja koulutuspalveluista esittelee suunnitelman luonnoksen 

lausunnon antamista varten. 

 

Imatran kaupungin varhaiskasvatuksen suunnitelman luonnos ja yhteenveto 

(diaesitys) on jaettu esityslistan mukana. 

 

Esitys: Kuullaan suunnitelman luonnoksen esittely ja laaditaan lausunto. 

 

Päätös: Suunnitelmaluonnoksen esittelyn pohjalta vammaisneuvosto totesi, 

että suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ovat hyvät. Tavoitteiden toteutuminen ja 

näkyminen käytännön toiminnassa vaatii työtä ja osaavaa henkilökuntaa. 

Vammaisneuvosto antaa edellä olevan mukaisen lausunnon Imatran 

varhaiskasvatuksen suunnitelman luonnokseen. 

§ 221   Muut asiat 

 

Esitys: Käsitellään muut esille otettavat ajankohtaiset asiat. 

 

Vammaisneuvoston jäsenten valinta valtuustokaudelle 2017-2020 

 

Vammaisneuvosto keskusteli uuden vammaisneuvoston muodostamisesta, 

jäsenten valintamenettelystä ja aikataulusta 1.6.2017 alkavalle 

valtuustokaudelle. 

 

Päätös: Vammaisneuvoston kanta on, että neuvosto jatkaisi seudullisena. 

Jäsenet neuvostoon valitaan aikaisemman käytännön mukaisesti kutsumalla 

järjestöjen edustajat yhteiseen kokoukseen sopimaan jäsenistä ja 

varajäsenistä. 

 

Imatran kestävän liikkumisen onnistumissuunnitelman työpaja tiistaina 

6.6.2017 klo 13.00-15.00, Imatran kaupungintalo, Virastokatu 2  

 

Työpajan teemana on joukkoliikenteen kehittäminen, liikenteen 

sähköistyminen ja uudet liikkumisen palvelut. Työpajaan voivat ilmoittautua 

myös eri järjestöjen edustajat. 

 

Päätös: Nimettiin työpajaan osallistujiksi Ari Savisto, Liisa Sivonen ja Simo 

Vento. 
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§ 222 Seuraava kokous 

 

Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohdasta. 

 

Päätös: Seuraava kokous pidetään 15.6.2017 kello 9.00 Ruokolahdella. 

Kokous aloitetaan Rasilan taajamassa pidettävällä 

esteettömyyskatselmuksella ja sen jälkeen käsitellään muut kokousasiat. 

 

§ 223 Kokouksen päättäminen 

 

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35. 

 

 

 

 

 

 

Heikki Luukkanen  Sirkku Sarlomo 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 


