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Kokous Vammaisneuvoston kokous 2/2018 

Aika, paikka Maanantai 12.3.2018 kello 17.00-18.51
Imatran kaupungintalo, kokoustila Imatrankoski, h 308

Osallistujat Heikki Luukkanen, puheenjohtaja
Helena Roiha, hyvinvointilautakunnan edustaja
Mervi Hasu, kaupunkikehittämislautakunnan edustaja
Matti Saarela, Etelä-Saimaan CP-yhdistys ry.
Päivi Hämäläinen, Imatran Invalidit ry., poissa
Esko Hirvikoski, Imatran Seudun Psoriasisyhdistys ry., 
varajäsen
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.
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

Reetta Tourunen, kokemusasiantuntijakoordinaattori, 
Eksote, asia 12.
Jaana Huovinen, asemakaava-arkkitehti, Imatran 
kaupunki, asia 13.

Jakelu vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet, www.imatra.fi
Käsitellyt asiat § 9 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan 
kokouksen osallistujat.
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Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi 
läsnäolijat.

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätös-
valtaiseksi.

Päätös: Todettiin.

§ 11 Edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 23.1.2018 pidetyn kokouksen 
pöytäkirja. 

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 12 Eksoten Vammaispalvelujen 
ajankohtaiskatsaus 

Eksotessa on 1.2.2018 aloittanut työnsä kokemus-
asiantuntijakoordinaattori, sosionomi AMK Reetta 
Tourunen. Kokemusasiantuntijakoordinaattorin 
tehtävänä on kehittää kokemusasiantuntijatoimintaa 
osana asiakasosallisuuden kokonaisuutta osana 
Eksoten jatkuvaa kehittämistyötä kaikissa sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Tällä hetkellä kokemus-
asiantuntijoita toimii Eksotessa aikuisten 
psykososiaalisissa palveluissa, vammaispalveluissa ja 
lastensuojelussa.

Kokemusasiantuntijakoordinaattori Reetta Tourunen 
osallistuu kokoukseen.

Vuoden hoitotyöntekijää etsitään

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) valitsee 
keväällä vuoden hoitotyöntekijän. Kansalaiset voivat 
antaa ehdotuksensa huhtikuun alkuun mennessä. 
Ehdotuksia toivotaan laajasti asiakkailta, 
ammattilaisilta, potilailta, kollegoilta, omaisilta ja 
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maakuntalaisilta. 

Ehdotuksen perusteluineen voi tehdä 1.4.2018 
mennessä Eksoten verkkosivuilla olevan linkin kautta. 

Ehdotuksen voi lähettää myös postitse Minna-Maria 
Behmille osoitteeseen Valto Käkelän katu 3, 53130 
Lappeenranta tai sähköpostilla: minna-
maria.behm@eksote.fi. 

Viestiin toivotaan liitettävän ehdotettavan henkilön 
lisäksi ehdottajan yhteystiedot (puhelinnumero ja 
mahdollinen sähköpostiosoite) sekä lyhyt perustelu.

Sosiaalipalvelut palvelevat myös chat-palveluna

Chat-palvelu on avoinna Eksoten sosiaalipalveluiden 
verkkosivuilla arkisin klo 9–15. Chat-asiakas-
palvelussa saa yleistä neuvontaa ja ohjausta.

Vammaispalvelujen kesäleirit kehitysvammaisille

Eksote järjestää kesäleirejä itsenäisesti tai omaisten 
luona asuville kehitysvammaisille.

Koululaisten leiri 25.-29.6.2018 (peruskouluikäisille), 
hinta 150€

Nuorten leiri 9.-13.7.2018 (16-25- vuotiaat), hinta 180€

Aikuisten leiri 23.-27.7.2018 (yli 25- vuotiaat), hinta 
180€

Leiripaikkana toimii Ruokolahden Kauniskallion 
leirikeskus. Leirin hinta sisältää majoituksen ja päivän 
ateriat. Leireille haetaan palauttamalla 
vammaispalveluhakemus Eksoten vammaispalveluihin 
29.3.2018 mennessä. 

Lisätietoja leireistä antaa palveluohjaaja Hanna 
Horttanainen p. 040 760 6089, 
hanna.horttanainen@eksote.fi

Sosiaalipäivystyksen uusi 24/7 asiakasnumero puh. 
040 651 1828

Sosiaalipäivystys toimii Etelä-Karjalan keskussairaalan 
päivystyksen yhteydessä.

mailto:minna-maria.behm@eksote.fi
mailto:minna-maria.behm@eksote.fi
mailto:hanna.horttanainen@eksote.fi
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Eksoten sähköinen asiointipalvelu laajenee Etelä-
Karjalan keskussairaalan poliklinikoilla

Ensi vaiheessa aikoja on varattavissa vain tietyille 
ajanvarauspoliklinikoille, mutta jatkossa palvelua 
laajennetaan porrastetusti Etelä-Karjalan 
keskussairaalan poliklinikoilla.

Eksoten asiointipalveluun kirjaudutaan 
verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 
Asiointipalveluun pääsee Eksoten etusivulta 
www.eksote.fi > Eksoten asiointipalvelu. 

Soittoaikoja on sähköisesti varattavissa:

• Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle

• Leikkaus- ja tutkimuspotilaiden vastaanottoyksikköön 
(Leiko)

• Haavahoitajalle

• Reumahoitajalle

Vastaanottoaikoja on sähköisesti varattavissa:

• Keuhkopoliklinikan tupakanvieroitusohjaajalle

• Ortopedian poliklinikan tekonivelpotilaan ryhmäinfoon 
Lappeenrantaan ja Imatralle

Sähköinen ajanvaraus edellyttää voimassa olevaa 
asiakkuutta (lähete) poliklinikalle. 

Esitys: Kokemusasiantuntijakoordinaattori Reetta 
Tourunen esittäytyy ja kertoo työstään. Merkitään 
tiedoksi Eksoten vammaispalvelujen ajankohtais-
katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Eksoten 
kokemusasiantuntija -toiminnan esittely. Päätettiin, 
että Imatralla aloitetaan kokemusasiantuntija kahvila  
toiminta. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään v. 2018 
keväällä (päivä ja kellonaika avoin, kahvila kokoontuu 
illalla) kaupungintalon Talvipuutarhassa. 

http://www.eksote.fi/
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§ 13 Lausuntopyyntö asemakaavaluonnokseen 
Kumppanuustalo, Imatra

”Imatralla, Vuoksenniskan kaupunginosassa, on 
käynnistetty asemakaavan muutos(kaava nro 1074). 
Asemakaavan muutos koskee ns. Kumppanuustalon 
tonttia os. Honkaharju 7, Imatra. Kaavamuutoksen 
tavoitteena on mahdollistaa palvelutalon rakentaminen  
Honkaharjun alueelle. Samalla tarkistetaan 
suunnittelualueen kaavamääräykset ja 
pysäköintialueiden mitoitus tulevaa tarvetta 
vastaaviksi.

Pyydän Imatran seudun vammaisneuvoston ja 
vanhusneuvoston lausuntoa asemakaava-
luonnoksesta 23.2.2018 mennessä. Asemakaava-
luonnosta koskeva suunnitteluaineisto löytyy Imatran 
kaupungin internet-sivuilta:Kaupunginosa 
74,Vuoksenniska, kaava 1074 | Imatra”

Asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen esittelee 
luonnosta kokouksessa. Jaana Huovisen kanssa on 
sovittu, että vammaisneuvoston lausunto voidaan 
antaa 12.3.2018 kokouksen jälkeen.

Esitys: Esittelyn ja keskustelun pohjalta kootaan 
vammaisneuvoston lausuntoon otettavat huomiot.

Päätös: Vammaisneuvosto edellyttää, että kaikki 
esteettömyys on saatavissa ja tulee hoitaa 
kaavoituksessa ja rakennuspiirustuksissa. Samassa 
yhteydessä palvelun saavutettavuuden 
varmistamiseksi myös kulku kiinteistölle on 
suunniteltava hyvin, mikäli tontille tullaan rakentamaan 
palvelutalo.

§ 14 Vammaispoliittisen ohjelman päivittäminen

Imatran vammaispoliittinen ohjelma on laadittu 
edelliselle valtuustokaudelle ja päättymään vuoden 
2016 lopussa. Useat kunnat ovat laatineet itselleen 
vammaispoliittisen ohjelman. 

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ymp%25C3%25A4rist%25C3%25B6/kaavoitus/asemakaavat/n%25C3%25A4ht%25C3%25A4vill%25C3%25A4-olevat-kaavat/kaupunginosa-74vuoksenniska
https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ymp%25C3%25A4rist%25C3%25B6/kaavoitus/asemakaavat/n%25C3%25A4ht%25C3%25A4vill%25C3%25A4-olevat-kaavat/kaupunginosa-74vuoksenniska
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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. 

Esitys: Perustetaan työryhmä valmistelemaan 
vammaispoliittisen ohjelman päivitys. Työryhmään 
nimetään seuraavat henkilöt: Heikki Luukkanen 
(työryhmän puheenjohtaja), Auli Gröhn, Matti Saarela, 
Ari Savisto, Marketta Paananen, Leena Luukka ja 
Sirkku Sarlomo (sihteeri).

Päätös: Vammaisneuvosto päätti perustaa työryhmän 
valmistelemaan vammaispoliittisen ohjelman 
päivityksen aikataulullisesti niin, että ohjelma 
valmistuu päätöksentekoon syksyllä 2018. Työryhmä 
tuo asioita vammaisneuvoston käsittelyyn sitä mukaa, 
kun joku asia on saatu tehtyä. Työryhmään nimettiin 
seuraavat henkilöt: Heikki Luukkanen (työryhmän 
puheenjohtaja), Auli Gröhn, Matti Saarela, Ari Savisto, 
Marketta Paananen, Leena Luukka ja Sirkku Sarlomo 
(työryhmän sihteeri).

Seuraavassa kokouksessa käydään keskustelu 
vammaispoliittisen ohjelman uudistamisesta. 
Seuraavaan kokoukseen vammaisneuvoston jäsenet 
käyvät nykyisen ohjelman läpi ja pohtivat, mitä 
nykyisestä ohjelmasta puuttuu. Ruokolahden ja 
Rautjärven edustajat pohtivat lisäksi, onko 
Ruokolahdella tai Rautjärvellä erityistarpeita 
vammaispoliittiseen ohjelmaan? 

http://www.vane.to/
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§ 15 Muut asiat
 
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 
toimintasuunnitelmaan on kirjattu toimintasäännön 
valmistelu.

Eksoten eOhjat Hanke, edustajan nimeäminen 
ohjausryhmään

”Eksotessa on alkanut STM:n henkilökohtaista 
budjettia kehittävä eOhjat (oman elämä ohjaksissa) – 
hanke. Hanke järjestäytyy parhaillaan ja hankkeelle 
perustetaan ohjausryhmää, johon toivotaan mukaan 
myös vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajia. 
Ohjausryhmässä on Eksoten johtoa ja se kokoontuu 
säännöllisesti ja sen tarkoitus on antaa 
mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus projektin 
johtamisen tueksi. Mukaan tuleminen edellyttää 
sitoutumista asiaan. 

Kartoitamme kuntanne vanhus- ja 
vammaisneuvostojen edustajista henkilöitä, jotka 
voisivat olla kiinnostuneita osallistumaan hankkeen 
ohjausryhmään. Neuvostot voisivat esittää 
keskuudestaan sopivaa henkilöä meille.”

Sihteeri on tiedustellut vammaisneuvoston jäseniltä 
kiinnostusta osallistua ohjausryhmän työhön. 
Varapuheenjohtaja Auli Gröhn ilmoitti olevansa 
kiinnostunut ohjausryhmän toiminnasta. Auli Gröhn on 
ilmoitettu vammaisneuvoston edustajaksi eOhjat –
hankkeen ohjausryhmään.

Seminaari/Vammaispalveluja koskevan 
lainsäädännön muutokset ja itsemääräämisoikeus 
Lappeenrannan valtuustosali 20.3.2018 klo 13 - 16 
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Ilmoittautumiset seminaariin sähköpostitse 
vammaispalvelutoimisto@eksote.fi 

Esitys: Merkitään tiedoksi toimintasäännön 
valmisteluvaihe, hyväksytään Auli Gröhn 
vammaisneuvoston edustajaksi eOhjat –hankkeen 
ohjausryhmään ja päätetään vammaisneuvoston 
edustajat seminaariin 20.3.2018.

Päätös: Luonnos toimintasäännöksi lähetetään 
vammaisneuvoston jäsenille ja seuraavassa 
kokouksessa käydään toimintasäännön luonnos läpi. 
Hyväksyttiin Auli Gröhn vammaisneuvoston 
edustajaksi eOhjat –hankkeen ohjausryhmään. 
Vammaisneuvostosta Vammaispalveluja koskevan 
lainsäädännön muutokset ja itsemääräämisoikeus 
seminaariin 20.3.2018 osallistuvat Heikki Luukkanen, 
Auli Gröhn, Mervi Hasu, Ari Savisto ja Jaakko Viuhko.

§ 16 Seuraava kokous

Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 18.4.2018 kello 
18.00 Imatran kaupungintalolla kokoustilassa 
Vallinkoski, h 138.

§ 17 Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.51.

IMATRAN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto

Heikki Luukkanen                         Sirkku Sarlomo
puheenjohtaja                               sihteeri

mailto:vammaispalvelutoimisto@eksote.fi
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