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Kokous Vammaisneuvoston kokous 1/2018 

Aika, paikka Tiistaina 23.1.2018 kello 16.00-17.50
Imatran kaupungintalo, kokoustila Imatrankoski, h 308

Osallistujat Heikki Luukkanen, puheenjohtaja
Helena Roiha, hyvinvointilautakunnan edustaja, poissa
Mervi Hasu, kaupunkikehittämislautakunnan edustaja
Matti Saarela, Etelä-Saimaan CP-yhdistys ry.
Päivi Hämäläinen, Imatran Invalidit ry.
Eeva Kykkänen, Imatran Kuulo ry.
Jaakko Viuhko, Imatran Parkinson kerho  
Ari Savisto, Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry.
Tiina Hämäläinen, Imatran Seudun Kehitysvammaisten 
Tuki ry.
Auli Gröhn, Etelä-Karjalan Neuroyhdistys ry., poissa  
Ritva Rautio, Puutalo ry., varajäsen
Simo Vento, Ruokolahden Invalidit ry.
Sirkka Vento, Rautjärven Seudun Invalidit ry.
Marketta Paananen, Ruokolahden kunta
Josefina Nissilä, Rautjärven kunta
Leena Luukka, erityisasiantuntija, 
Vammaispalvelut/Eksote
Sirkku Sarlomo, Imatran kaupunki, konsernipalvelut, 
sihteeri

Ritva Ihalainen, rakennusvalvontapäällikkö, Imatran 
kaupunki, § 4
Matti Pöljö, tarkastusinsinööri, Imatran kaupunki, § 4

Marja Pajari-Korhonen, kirjoitustulkki
Arja Purtilo, kirjoitustulkki

Jakelu vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet, www.imatra.fi
Liitteet Erityisasiantuntija Leena Luukan diaesitys ja 

kyselylomake
Käsitellyt asiat § 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan 
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kokouksen osallistujat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi 
läsnäolijat.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.

§ 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 14.11.2017 pidetyn kokouksen 
pöytäkirja. 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Jatkossa pöytäkirjaan lisätään sivunumerot.

§ 4 Imatran jäähallin inva-katsomon paikan 
muutoksen johdosta tehdyt toimenpiteet

Vammaisneuvosto käsitteli kokouksessaan 
10.10.2017 Imatran jäähallin inva-katsomon paikan 
siirtoa alkuperäisessä rakennusluvassa olevasta 
paikasta. Inva-katsomo on muutettu aitioksi ja uusi 
inva-katsomokoroke on rakennettu kenttätasolle.  
Vammaisneuvosto lähetti kaupunginhallitukselle, 
hyvinvointi- ja kaupunkikehittämislautakunnille sekä 
rakennusvalvontajaostolle kannanoton tehdystä 
muutoksesta ja menettelytavasta. Kannanotossaan 
vammaisneuvosto esitti, että inva-katsomo 
palautetaan alkuperäiseen paikkaan.

Vammaisneuvoston 14.11.2017 kokouksessa käytiin 
läpi jäähallin inva-katsomon muutoksen menettelytapa 
ja todettiin sen hetkinen tilanne, että katsomo on 
palautettu alkuperäiselle paikalleen. 
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Vammaisneuvosto päätti kutsua rakennusvalvonta-
päällikkö Ritva Ihalaisen seuraavaan vammais-
neuvoston kokouksen selvittämään rakennuslupaa 
koskevaa menettelyä. 

Vammaisneuvosto antoi puheenjohtajalle valtuudet 
viedä asiaa eteenpäin.

Rakennusvalvontapäällikkö Ritva Ihalainen ja 
tarkastusinsinööri Matti Pöljö selvittävät asiaa 
kokouksessa.

Esitys: Kuullaan rakennusvalvontapäällikön ja 
tarkastusinsinöörin selvitys. 

Päätös: Kuultuaan selvityksen vammaisneuvosto ja 
rakennusvalvonnan edustajat sopivat, että 
vastaisuudessa rakennusvalvonta havaitessaan 
esteettömyyskohteita on yhteydessä 
vammaisneuvostoon. Todettiin, että uudisrakennus- ja 
muutoshankkeissa tulee jo suunnittelu- ja 
luonnosvaiheessa olla yhteydessä 
vammaisneuvostoon ja koota vammaisneuvoston 
näkemykset esteettömyyteen. Sovittiin, että 1.1.2018 
voimaan tulleesta asetuksesta rakennuksen 
esteettömyyteen pidetään vammaisneuvostolle 
esittely. 

§ 5 Vammaispalvelujen ajankohtaiskatsaus 

Eksoten vammaispalveluissa kehitetään 
ostopalveluista tiedottamista. Tavoitteena on, että 
keskeinen tieto ostopalveluista on asiakkaiden, 
yhteistyökumppanien ja työntekijöiden käytössä kunkin 
osapuolen tietotarpeiden edellyttämällä tavalla. 

Esitys: Kuullaan Eksoten edustaja Leena Luukan 
alustus ja kartoitetaan vammaisneuvoston näkemyksiä 
ja tarpeita Eksoten ostopalveluista tiedottamisen 
kehittämiseen.

Päätös: Eksoten vammaispalvelujen erityisasiantuntija 
Leena Luukka selvitti ostopalvelujen tiedottamisen 
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kehittämistä ja vammaisneuvoston jäsenille jaettiin 
kysely vastattavaksi.

Alustus ja kyselylomake ovat pöytäkirjan liitteenä ja 
Imatran kaupungin verkkosivuilla. Kyselylomake on 
jaettu vammaisneuvoston jäsenille ja varajäsenille 
myös sähköpostissa. Järjestöjä suositellaan jakamaan 
kyselyä jäsenilleen ja vastaamaan aktiivisesti. 

§ 6 Muut asiat

Vammaispoliittisen ohjelman päivittäminen

Imatran vammaispoliittinen ohjelma on laadittu 
edelliselle valtuustokaudelle ja päättymään vuoden 
2016 lopussa. Edellinen valtuustokausi päättyi 
toukokuun lopussa 2017. Useat kunnat ovat laatineet 
itselleen vammaispoliittisen ohjelman. 
Vammaispoliittinen ohjelma toimii kunnassa 
vammaispoliittisena suunnannäyttäjänä ja sitouttaa eri 
osapuolia vammaisten henkilöiden aseman 
parantamiseen kunnissa. YK:n vammaisten oikeuksien 
yleissopimuksen periaatteet luovat pohjan myös 
kunnalliselle vammaispoliittiselle ohjelmalle. (Lähde: 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien 
neuvottelukunta/VANE, www.vane.to ). 

Vammaisneuvoston vuoden 2018 toiminta-
suunnitelmaan on kirjattu vammaispoliittisen ohjelman 
päivittäminen. 

Vammaisneuvoston toimintasäännön valmistelu

Kaupunginhallitus antoi vanhus- ja vammais-
neuvostoille päätöksellään 28.8.2017 § 228 tehtäväksi 
valmistella soveltuvin osin yhtenäiset toimintasäännöt 
syksyn 2017 aikana kaupunginhallituksen 
hyväksyttäväksi.

Vammaisneuvoston vuoden 2018 toiminta-
suunnitelmaan on kirjattu toimintasäännön valmistelu.

http://www.vane.to/
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Esitys: Sovitaan vammaispoliittisen ohjelman ja 
toimintasäännön valmistelun aloittamisesta. 

Päätös: Vammaispoliittinen ohjelma valmistellaan 
samalla mallilla kuin v. 2011-2016 laadittu ohjelma. 
Ohjelman päivitystä varten perustetaan työryhmä, 
jonka jäsenet puheenjohtaja ja sihteeri kokoavat. 
Työryhmän kokoonpano vahvistetaan jäsenille 
lähetettävällä sähköpostilla. Työryhmän lisäksi 
valmisteluun otetaan mukaan myös eri sidosryhmät. 
Työryhmä valmistelee ohjelmaa ja esittelee sitä 
valmistelun eri vaiheissa vammaisneuvostolle. 
Vammaispoliittisesta ohjelmasta tehdään joko Imatran 
seudun vammaispoliittinen ohjelma tai Imatran, 
Ruokolahden ja Rautjärven kuntien vammaispoliittinen 
ohjelma. 

Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:

Toimintasäännön valmistelu on aloitettu ja luonnos 
tuodaan vammaisneuvoston käsittelyyn tämän kevään 
aikana.

Vammaisneuvostopäivän 14.12.2017 esitykset 
löytyvät verkkosivulta www.vane.to 

Ruokolahdella pidettyyn esteettömyyskartoitukseen 
liittyen Ruokolahden kirkon invaluiska uusitaan tämän 
vuoden syksyllä. Luiskan viereen tehdään kaksi inva- 
pysäköintipaikkaa. Lisäksi kaksi inva- 
pysäköintipaikkaa tehdään seurakuntatalon puoleiselle 
parkkialueelle. Parkkipaikat tehdään/merkitään tämän 
vuoden keväällä.

Imatran Kuulo ry. on lähettänyt Imatran kaupungille 
avustusanomuksen induktiosalkun ja säilytyskaapin 
kustannuksista.

Esteettömän asumisen työryhmä aloitti työn 18.1.2018 

http://www.vane.to/
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§ 7 Seuraava kokous

Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 12.3.2018 kello 
17.00 Imatran kaupungintalolla kokoustilassa 
Imatrankoski, h 308.

§ 8 Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.50.

IMATRAN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto

Heikki Luukkanen                       Sirkku Sarlomo
puheenjohtaja                             sihteeri


