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Pöytäkirjan tarkastajat

Heinolassa 17.11.2015

Marja Salonen

Maarit Lahtinen
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Asiat:
1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:03 ja totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Salonen ja Maarit Lahtinen.
3. Koulujen peruskorjauksiin liittyvät asiat
Tätä asiaa on käsitelty aiemmissakin kokouksissa ja ehdotettiin, että ei olisi järkevää
käydä kouluissa tutustumassa, kun ne ovat jo peruskorjattu, vaan
vammaisneuvoston edustajien pitäisi pystyä vaikuttamaan jo suunnitteluvaiheessa
kulkutilojen esteettömyyteen ja tilaratkaisuihin.
Matti Nieminen kertoi tämän hetkisen koulujen peruskorjaustilanteesta ja tulevista
mahdollisista korjausprojekteista.
Sovittiin, tämä asia annetaan tiedoksi hallitukselle ja tekniselle lautakunnalle.
4. Yhdistyksien kokoustilat Heinolassa
Eri yhdistyksien kokoustiloille olisi suuri tarve Heinolassa ja keskusteltiin isommasta
tilasta/rakennuksesta, jossa yhdistykset voisivat harjoittaa toimintaansa. Matti
Nieminen kertoi, että Heinolan Sport Cafe on ilmoittanut halukkuutensa tilojensa
käytöstä myös eri yhdistyksien kokouspaikaksi, sekä uimahallin kahvio on
käytettävissä, kun remontti on valmis.
Keskusteltiin Maaherran päiväkodin tämän hetkisestä tilanteesta sekä Tuttavan
Tuvan laajennuksesta.
Seija Savolainen puhui, ettei osuuskuntamuoto hänen mielestään ole hyvä.
Asia päätettiin jättää mietintään, kunnes Tuttavan Tuvan laajennus ja uimahallin
remontti on valmis.
5. Invataksi päivystys viikonloppuisin Heinolassa
Todettiin, ettei Heinolassa ole vammaisille invataksi päivystystä viikonloppuisin ja
puheenjohtaja ottaa asian johdosta yhteyttä sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykäseen.
6. Maahanmuuttajien työllistäminen vanhusten ja vammaisten avustamisessa
Ehdotettiin maahanmuuttajien työllistämisestä vanhusten ja vammaisten parissa
esim. ulkoilun merkeissä tai pienten kotiaskareiden suorittamisessa.
Matti Nieminen ilmoitti, etteivät tällä hetkellä Heinolassa olevat maahanmuuttajat ole
vielä Suomen kansalaisia, vaan turvapaikanhakijoita ja siksi ei ko. ihmisten käyttö
työllistämisen kannalta ole mahdollista.
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7. Kanervalan palvelutiloista vanhusten siirto
Kanervalan tilanne on tänään 16.11.2015 Heinolan kaupungin valtuuston
käsiteltävänä, joten tätä kohtaa ei käsitelty.
8. Talviauraus ja teiden kunnossapito / Jari Hämäläinen
Katumestari Jari Hämäläinen kertoi keskustan katujen kunnossa pidosta seuraavaa:
Heinolan kaupungin keskustan katuosuuksien auraukset kuuluvat Heinolan
kaupungin tehtäväksi, mutta jalkakäytävien kunnossa pidosta huolehtii kiinteistön
omistaja. Kiinteistön kuuluessa Heinolan kaupungille, kaupunki huolehtii siltä osin
myös jalkakäytävän kunnossapidon.
Auraus ja teiden kunnossapito tehdään pääsääntöisesti yötyönä, ja haastavimpana
tehtävässä on, jos lumisade on jatkunut koko päivän. Keväisin haastetta tuo katujen
hiekoittamisesta, teiden sulaminen päiväaikaan ja jäätyminen illaksi, jolloin
hiekoituksesta ei ole apua liukkauteen.
Heinolan kaupunki tukee vanhuksien (yli 70- vuotta) kenkien liukuesteiden
terveystoimen hallinnosta / Minna Hakala toimistosihteeri.
Marja Salonen ilmaisi huolensa Jyrängön Vahravuoren valaistuksesta ja toivoi
Jyränköön enemmän sekajäteastioita, joihin voisi laittaa esim. koiran kakkapussit.
Maarit Lahtinen ilmaisi huolensa kaupungin keskustassa musiikkiopiston luona
olevien puiden oksien tulemisen kävelytielle, haitaten varsinkin sokeiden kävelyä ko.
katuosuudella.
Sovittiin, että Maarit Lahtinen laittaa sähköpostia Eve Vanteelle, asioiden
korjaamiseksi, niin valaistuksen kuin puiden osalta.
9. Loppuraportti sote-uudistuksen liikuntaosuudesta / Matti Nieminen
Matti Nieminen pyysi ko. asian otsikon muuttamisesta Sote uudistus / Kuntouttava
liikuntapalvelut.
Matti Nieminen kertoi STM-terveystyöryhmän huolen , siitä miten jatkossa turvataan
kuntouttava liikuntapalvelu , kun Sote irtautuu Heinolan kaupungista . Terveyden
ylläpito jää Heinolan kaupungin tehtäväksi.
Keskustelu kuntouttavan liikuntapalvelun turvaamisesta Heinolan kaupungin ja soteorganisaation välillä olisi syytä aloittaa jo nyt.
10. Muut asiat
Matti Nieminen informoi uimahalliremontin kulusta ja totesi, että remontti on
aikataulussa ja uusi uimahalli tullaan avaamaan asiakkaiden käyttöön suunnitellusti
1.9.2016.
Seuraava kokous maanantai 22.2.2016 kaupungintalo 1. krs kokoushuone. Kutsu
kokoukseen lähetetään erikseen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30

