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Kokous Vammaisneuvoston kokous 5/2017 

Aika, paikka 10.10.2017 kello 17.00-20.05 

Kokoustila Kulttuuritalo Virta 3. kerros/Kaleva Sali 

Osallistujat Heikki Luukkanen, puheenjohtaja 

Helena Roiha, hyvinvointilautakunnan edustaja, poistui 
kello 17.55 

Mervi Hasu, kaupunkikehittämislautakunnan edustaja 

Matti Saarela, Etelä-Saimaan CP-yhdistys ry., poissa 

Anne Suomalainen, Etelä-Karjalan AVH-Yhdistys ry., 
poistui kello 18.20 

Päivi Hämäläinen, Imatran Invalidit ry., poistui kello 19.20 

Eeva Kykkänen, Imatran Kuulo ry.  

Jaakko Viuhko, Imatran Parkinson kerho   

Ari Savisto, Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry.  

Tiina Hämäläinen, Imatran Seudun Kehitysvammaisten 
Tuki ry., poissa 

Eine Pellinen, Imatran Reumayhdistys ry.  

Auli Gröhn, Etelä-Karjalan Neuroyhdistys ry., poistui kello 
19.20  

Simo Vento, Ruokolahden Invalidit ry.  

Sirkka Vento, Rautjärven Seudun Invalidit ry., poissa 

Marketta Paananen, Ruokolahden kunta  

Josefina Nissilä, Rautjärven kunta  

Leena Luukka, Eksote 

Sirkku Sarlomo, sihteeri 

 

Jakelu kaupunginhallitus, lautakunnat, www.imatra.fi 

Liitteet Diaesitys vammaispalvelujen ajankohtaisista asioista 

 § 230 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

 

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan 
kokouksen osallistujat. 

 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin 
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kokouksen osallistujat.  

 

§ 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Todettiin, että kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen. 

 

§ 232 Vammaisneuvoston järjestäytyminen 

 

Esitys: Hyväksytään 31.8.2017 vammaisjärjestöjen 
kokouksen pöytäkirja. Todetaan vammaisneuvoston 
jäsenet ja varajäsenet sekä valitaan 
vammaisneuvoston varapuheenjohtaja. 

  

Päätös: Hyväksyttiin 31.8.2017 kokouksen pöytäkirja. 
Todettiin, että vammaisneuvoston puheenjohtajana 
toimii kaupunginhallituksen nimeämä edustaja Heikki 
Luukkanen. Valittiin varapuheenjohtajaksi Auli Gröhn 
Etelä-Karjalan Neuroyhdistys ry:stä. 

 

§ 233 Lausunto yleiskaavan 
muutosluonnokseen/Markunpolun asuntoalue 

 

Vammaisneuvostolta pyydetään lausuntoa 
kaupunginosan 10. Mansikkalan ja 12. Imatrankoski 
yleiskaavan muutosluonnoksesta. Kaavamuutos 
sijaitsee Mansikkalan ja Imatrankosken 
kaupunginosan rajalla. Alue on rakentamatonta 
virkistysaluetta, joka rajautuu Paajalan ja Martinpolun 
asuinalueisiin. Kaavamuutoksen tavoitteena on 
mahdollistaa kaupunkirakenteen 
täydennysrakentaminen ja tarjota uusia 
pientalotontteja keskustojen läheisyydessä. 
Muutoksessa huomioidaan ekologisen viherkäytävän 
jatkuvuus Vuokselta länteen ja edelleen pohjoiseen. 
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Asemakaavan muutosluonnoksen esitteli kokouksessa 
kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala. 

 

Vammaisten asukkaiden liikkumista varten alueen ja 
sen reitistöjen suunnittelussa ja rakentamisessa on 
otettava huomioon esteettömyys kysymykset. Kaava-
alueen vesiolosuhteet on tarkasteltava ja selvitettävä, 
onko ko. lähde- ja suomaaperä rakentamiskelpoinen 
ja, jääkö viheraluetta riittävästi asukkaiden käyttöön. 

 

Esitys: Valmistellaan vammaisneuvoston lausunto. 

 

Päätös: Vammaisneuvosto antaa edellä olevan 
lausunnon esiteltyyn yleiskaavan muutosluonnokseen.  

 

§ 234 Lausunto asemakaavan 
muutosluonnoksesta Mansikkalan koulukeskus ja 
Varpasaari 

 

Imatralla, Pässiniemen kaupunginosassa on 
käynnistetty asemakaavan muutos. Asemakaavan 
muutos koskee Mansikkalan koulun ja Varpasaaren 
aluetta (korttelit 3,15 ja 11, sekä katu-, virkistys-, 
pysäköinti-, erityis- ja muinaismuistoaluetta). 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on toteuttaa 
toimiva kouluratkaisu Imatran keskimmäisen 
koulukeskuksen alueelle ja vahvistaa Varpasaaren ja 
Pässiniemen aluetta liikunta- ja virkistyspaikkana ja 
selkiyttää alueen käyttöä Varpasaaren alueen 
yleissuunnitelman mukaisesti. Samalla huomioidaan 
alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä muodostetaan 
Vuoksen rannan patoturvallisuuden kannalta tärkeät 
erityisalueet. 

 

Asemakaavan muutosluonnoksen esitteli kokouksessa 
kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala. 

 

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on 
huolehdittava, että rakennetaan esteettömästi ja 
olemassa olevissa rakennuksissa tehdään riittävät 
uudistukset, jotka tukevat esteettömyyttä.  
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Esteettömyyteen kuuluvat myös ulko-alueiden 
rakenteet sekä rakennusten ja pihojen ylläpito ja hoito. 
On kiinnitettävä huomiota pihojen ja 
pysäköintialueiden hoitoon ja erilaisten 
liikuntaesteiden poistamiseen (mm. ylimääräiset 
koneet ja laitteet sekä jätemateriaalit). Nykytilanteessa 
on havaittu edellä olevissa asioissa puutteita 
Varpasaaressa, Vuoksen ranta-alueella 
Varpasaaresta Karjalaiselle kotitalolle sekä Karjalaisen 
kotitalon piha-alueella. Alueiden maisemoinnista on 
huolehdittava ja ympäristöä tulee säilyttää luonnon 
mukaisuuden periaatteella. 

 

Alueen vanhojen rakennusten käyttökelpoisuudesta ja 
esteettömyydestä on huolehdittava. Suojelukohteille 
täytyy osoittaa riittävästi rahoitusta, jotta 
suojelukohteet pystytään pitämään kunnossa suojelu 
huomioiden. Esimerkiksi  Karjalainen kotitalo ja 
urheilutalo-uimahalli rakennukset.  

 

Esitys: Valmistellaan vammaisneuvoston lausunto. 

 

Päätös: Vammaisneuvosto antaa edellä olevan 
lausunnon esiteltyyn yleiskaavan muutosluonnokseen. 

 

§ 235 Vammaisneuvoston toiminnan suunnittelu ja 
kokouskäytänteet 

 

Esitys: Valmistellaan toimintasuunnitelma 
vammaisneuvostolle ja päätetään kokouskäytänteistä. 
Sovitaan vammaisneuvoston toimintasäännön 
valmistelusta. 

 

Päätös: Päätettiin, että kokouksia pidetään noin 10 
kertaa vuodessa. Kesäaikana ei pidetä kokouksia. 
Kokouksia pidetään myös Ruokolahdella ja 
Rautjärvellä. Kokousten yhteydessä voidaan tehdä 
myös tutustumiskäyntejä eri yhdistyksiin Imatralla, 
Ruokolahdella ja Rautjärvellä. Kokouksiin osallistuu 
varsinainen jäsen.  
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Jos varsinainen jäsen ei pääse kokoukseen, hän 
kutsuu varajäsenensä kokoukseen. Kokousten 
esityslista ja muu aineisto lähetetään sekä 
varsinaiselle että varajäsenelle sähköpostilla. 
Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa 
kokouksessa. Kukin kunta vastaa jäsentensä ja 
varajäsentensä kokouspalkkioista ja 
matkakorvauksista kuntansa säännösten mukaan.  

 

Vammaisneuvoston toimintasuunnitelmaan 
sisällytetään Imatran vammaispoliittisessa ohjelmassa 
olevien tavoitteiden toteutumisen seuranta. 
Vammaisneuvoston mielestä Imatran kaupungille 
tarvitaan edelleen vammaispoliittinen ohjelma ja 
vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2016 tulee 
päivittää vammaisneuvoston ja virkamiesten 
yhteistyönä.  

 

Vammaisneuvosto tekee esteettömyyskartoituksia 
sellaisiin palveluihin, joita mahdollisimman monet 
palveluja tarvitsevat käyttävät. Tavoitteena on vielä 
syksyn 2017 aikana käydä katselmuksella Imatran 
molemmissa venesatamissa. Vastaava katselmus 
tehdään myös Ruokolahden venesatamassa 
Ruokolahdella pidettävän kokouksen yhteydessä. 
Seuraavaan kokoukseen tuodaan tutustumis- 
katselmuskohteita. 

 

Neuvostoille tulee kaupunginhallituksen päätöksellä 
valmistella toimintasääntö. 

 

Vammaisneuvosto seuraa Eksoten toimintaa Imatralla, 
Ruokolahdella ja Rautjärvellä. Vammaisneuvosto 
seuraa myös sote- ja maakuntauudistuksen ja 
vammaispalveluja koskevan lainsäädännön muutoksia 
ja tekee mahdollisuuksiensa mukaan edunvalvontaa.  
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§ 236 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018-2021 
ja sen ympäristöselostus 

 

”Maakuntaohjelma sisältää sekä vuoteen 2030 
ulottuvan vision maakunnan tulevaisuudesta että 
seuraavien neljän vuoden kehittämisen painopisteet, 
jotka on rakennettu maakunnan vahvuuksien ja 
mahdollisuuksien pohjalta. Ne on kiteytetty neljäksi 
kärkivalinnaksi: 

- Välitön ja välittävä eKarjala 
- Yritteliäs eKarjala 
- Kestävä ja vastuullinen eKarjala 
- Kansainvälinen eKarjala        

 

Etelä-Karjalan maakuntahallitus pyytää lausuntoanne 
maakuntaohjelmaluonnoksesta 2017–2021 ja sen 
ympäristöselostuksesta 31.10.2017 mennessä. 
Lausunnossanne pyydämme ottamaan erityisesti 
kantaa siihen, vastaavatko toimintalinjojen sisällöt 
näkemystänne maakunnan kehittämisen 
painopisteistä ohjelmakaudella 2018–2021 sekä 
kommentoimaan ympäristöselostuksen sisältöä ja 
yleensä valmisteluprosessia.  

 

Ohjelmaa ja ympäristöselostuksia työstetään 
annettujen lausuntojen ja muun palautteen pohjalta 
siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden 
maakuntaohjelman joulukuussa 2021. Ohjelma on 
koko maakunnan ohjelma, joten kaikkien tahojen 
sitoutuminen sen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on 
tärkeää. 

 

Pyydämme välittämään pyyntöä edustamillenne 
organisaatioille, esimerkiksi järjestöllenne, 
nuorisovaltuustoille, vanhus- ja 
vammaisneuvostoille ja oppilaskunnille. 

 

Lappeenrannassa 2.10.2017 

Etelä-Karjalan liitto 

Matti Viialainen 

maakuntajohtaja” 
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Esitys: Nostetaan esille vammaisneuvoston 
näkemyksiä maakuntaohjelmaan otettavaksi 
huomioon Imatran kaupungin lausunnon 
valmistelussa. 

 

Päätös: Vammaisneuvosto katsoo, että annetussa 
aikataulussa ei ole mahdollisuutta tarkasti syventyä 
maakuntaohjelman sisältöön. Käydyn keskustelun 
pohjalta vammaisneuvosto toteaa lausuntonaan, että 
maakunnan tulee edistää esteettömyyttä kaikilla 
toimialueillaan. 

 

§ 237 Yleis-/ajankohtaiskatsaus 
vammaisneuvoston toimintakauden aluksi (mm. 
lainsäädäntö, vammaisneuvoston toiminta, SOTE- 
valmistelutilanne)  

 

Esitys: Kuullaan Eksoten edustaja Leena Luukan 
katsaus. 

 

Päätös: Leena Luukka kertoi vammaispalvelujen 
ajankohtaisia asioita. Esitys on pöytäkirjan liitteenä. 

 

§ 238 Esteettömän asumisen työryhmän 
perustaminen 

 

Kaupunginhallitus päätti 13.3.2017 § 78, että Imatran 
kaupungille perustetaan esteettömän asumisen 
työryhmä. Vammaisneuvostolla on mahdollisuus 
nimetä jäsen tähän työryhmään. 

 

Esitys: Vammaisneuvosto nimeää edustajan Imatran 
kaupungin esteettömän asumisen työryhmään. 

 

Päätös: Nimettiin vammaisneuvoston edustajaksi Auli 
Gröhn. 
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§ 239 Muut asiat 

 

Kilpailutus kiireettömistä kuljetuspalveluista 
(Eksote) 

 

Kilpailutuksen tavoitteena ovat saavutettavat, 
laadukkaat, turvalliset ja asiakkaiden erityiset tarpeet 
huomioon ottavat palvelut. Kutsu keskustelu- ja 
infotilaisuuteen maanantaina 30.10.2017 klo 15 – 17 
Iso apu- palvelukeskuksessa kokoushuoneissa 08 ja 
09 (Kauppakatu 63, 53100 Lappeenranta). Järjestöistä 
toivotaan 1-2 edustajaa. 

 

Eksoten ja järjestöjen tapaaminen 19.10.2017 klo 16-
20, Lappeenranta, Eksoten toimistotalo Ruori, 
Auditorio 

 

Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite: 
Sukupuolineutraalit wc:t kaupungin tiloihin 

 

Kaupunginhallitus päätti, että valtuustoaloitteessa 
kuvattu esitys saatetaan lausuttavaksi 
nuorisovaltuustolle sekä vanhus- ja 
vammaisneuvostoille. Lausuntojen jälkeen asia 
saatetaan valmisteltavaksi tilahallinta- ja 
turvallisuuspäällikölle, jonka tulee saattaa asia 
kaupunginhallituksen käsittelyyn 31.1.2018 mennessä. 

 

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi Eksoten kuljetuspalvelujen 
kilpailutus sekä Eksoten ja järjestöjen tapaamisesta. 
Vammaisneuvosto toteaa lausuntonaan 
valtuustoaloitteeseen sukupuolineutraalien wc-tilojen 
järjestämiseksi kaupungin tiloihin, että inva wc:t ovat 
kaikkien asiakkaiden käytössä ja toimivat näin myös 
sukupuolineutraaleina wc-tiloina.  
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§ 240 Imatran jäähallin INVA-katsomon muutos 

 

Jäähallin alkuperäisessä rakennusluvassa on 
vammaisneuvoston lausuntoon pohjautuva ratkaisu 
inva-katsomosta. Vuonna 2016 inva-katsomo on 
muutettu aitioksi ja uusi inva-katsomokoroke on 
rakennettu kenttätasolle.  Muutokselle on haettu 
rakennuslupa v. 2017 syyskuussa. Vammaiset 
jäähallin asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä 
vammaisneuvoston puheenjohtajaan ja kertoneet, että 
paikka on epäsopiva vammaisille asiakkaille. 
Vammaisen henkilön saattaja ei mahdu ko. tilaan 
mukaan. Tila on kylmä ja tilassa on laitteita, joiden 
ääni häiritsee. Muutostyössä ei ole kuultu 
vammaisneuvostoa. Vammaisneuvoston mielestä 
muutostyössä on menetelty virheellisesti.  

 

Esitys: Kuullaan puheenjohtajan kertomana tehdyt 
muutostyöt, menettelytapa ja asiakkaiden palaute ja 
päätetään jatkotoimenpiteistä. 

 

Päätös: Kuullun selvityksen pohjalta 
vammaisneuvosto päätti tehdä asiasta kannanoton. 
Lisäksi päätettiin kutsua muutostöiden vastuuhenkilöt 
kuultavaksi seuraavaan kokoukseen.  

 

§ 241 Seuraava kokous 

 

Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. 

 

Päätös: Seuraava vammaisneuvoston kokous 
pidetään 14.11.2017 kello 16.00. 

 

§ 242 Kokouksen päättäminen 

 

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.05. 
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Heikki Luukkanen                 Sirkku Sarlomo 
puheenjohtaja                       sihteeri 

 

 
 
 
    


