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Asiat:
1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:01 ja totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Savolainen ja Markku Sorsa
3. Kehitysvammaisten asumispalvelut / Päivi Nykänen
Sahanniemen asumisyksikön toiminta siirtyi Etevan kuntayhtymältä Heinolan
kaupungin toiminnaksi 1.1.2016 alkaen. Taloja on neljä kappaletta ja kiinteistöjen
omistaja on Avainsäätiö. Taloissa asuu tällä hetkellä 18 asukasta. Kolmessa
vanhemmissa taloissa on todettu sisäilmaongelmia ja talojen asukkaat siirtyvät
viimeistään toukokuussa Hotelli Valon tiloihin. Korjauskustannusten suuruuden takia
taloja ei tulla korjaamaan vaan ne rakennetaan kokonaan uudestaan.
Kehitysvammaisten palvelusäätiö on ottanut yhteyttä Heinolan kehitysvammaisten
tukiyhdistykseen ja Heinolan Sosiaali- ja terveystoimeen kehitysvammaisten
tukiasuntojen tai vastaavien hankkimisesta Heinolan kehitysvammaisille.
Käytiin keskustelua siitä, että iso joukko kehitysvammaisia asuu edelleen
vanhempien luona ja huolena oli, että jos tulee tarvetta, mihin heidät sijoitettaisiin ja
tämän sukupolven nuoret kehitysvammaiset haluaisivat itsenäiseen asumiseen.
4. Sote-uudistus / Päivi Nykänen
Sote-uudistuksesta ei ole tullut uutta tietoa. Lakiesitys on huhtikuussa 2016.
Heinolan kaupunki on jo keskittänyt yhteistyötä Lahden kaupungin kanssa esim.
sosiaalipäivystys, seudullinen perhetoiminta yms.

Hyvinvoinnin- ja terveyden ennaltaehkäisy jää Heinolan kaupungin tehtäväksi soteuudistuksen jälkeenkin. Matti Nieminen ilmaisi huolensa, että nyt hyvin toimiva
yhteistyö ei saisi jatkossa vaarantua, vaikka Heinolan kaupunki ja sote erkaantuu eri
toimijoiksi. Neuvottelut virkamiestasolla olisi syytä aloittaa jo nyt.
5.

Inva-kuljetukset Heinolassa / Arvo Järvinen
Asia koski lähinnä viikonloppupäivystystä invataksin saannista vammaisen käyttöön
Heinolassa vapaa- ja virkistysmatkoihin.
Arvo Järvinen on selvittänyt asian ja saanut tiedon, että Heinolassa on vain yksi
invataksi käytettäväksi (Palvelutaksit Oy), joka päivystää viikonloppuisin.
Viikonloppumatkoihin kannattaa taksi varata jo hyvissä ajoin viikolla.
Matti Nieminen kertoi, että liikuntaryhmille on kaupungin toim esta järjestetty ns.
yhteiskuljetus, josta kyytiläiset maksavat pienen omavastuuosuuden. Liikuntaohjaaja
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Heli Nokelaiselta voi asiaa tiedustella, olisiko vam maisryhmien ym s. m ahdollisuutta
käyttää ko. palvelua.

6. Teiden kunnossapito talvella / Jari Hämäläinen
Talvisää on ollut haasteellinen teiden kunnossapidon suhteen, mutta Heinolan
kaupunki on pyrkinyt pitämään omalla vastuulla olevat tiet, kevyenliikenteenväylät ja
mäkiosuudet kunnossa. Edelleen katumestari Jari Hämäläinen painotti, että
keskustan katuosuudet ja omien kiinteistöjensä jalkakäytävien kunnossapito kuuluu
kaupungille, mutta jos kiinteistö ei kuulu kaupungille on jalkakäytävän kunnossapito
kiinteistön omistajan vastuulla.
Vammaisneuvosto kävi keskustelun yksityisteiden kunnossapidon hoitamisesta.
Todettiin, että yksityisteiden kunnossapitovastuu on yksityisteiden ylläpitäjillä.
Talvikauden vaikeat sääolosuhteet ovat yksityisteiden kunnossapitäjille erittäin
haasteellisia. Yksityisteiden lumenauraukset ja jäisten tienpohjien hiekoitus vaativat
lisäresursseja ja tuovat merkittävät lisäkustannukset tienhoidolle. Mikäli
yksityisteiden hoitoa ei pystytä talvikaudella hoitamaan riittävästi, kasvaa
onnettomuusriski ja mm. hälytysajoneuvojen pääsy tarvittavaan kohteeseen saattaa
vaarantua tai jopa estyä. Jotta yksityisteiden ylläpitäjät pystyisivät pitämään tiet
turvallisessa ajokunnossa, tulisi heillä olla mahdollisuus hakea kohdeavustusta
näiden poikkeusolojen tienhoitokustannusten rahoittamiseen.
Vammaisneuvosto esittää tekniselle toimelle
, että vuoden 2017
talousarvioesityksessä tämä asia otettaisiin huomioon."

7. Vammaisten uintivuorot ja uimahalliremontti / Matti Nieminen
Valolinnassa edelleen uintivuoroilla ongelmia koululaisten, vammaisten ja
näkövammaisten kanssa, koska ajat liian lähekkäin toisiaan ja pukuhuone liian pieni.
Matti Nieminen lupasi viedä asian eteenpäin.
Uimahalliremontti etenee aikataulussa. Elokuussa on lopputarkastus ja uimahalli
avataan yleisölle suunnitellusti 1.9.2016.
Matti Nieminen kutsui vammaisneuvoston 12.9.2016 tutustumaan uuteen
uimahalliin. Kutsu otettiin mielenkiinnolla vastaan ja päätettiin 12.9. kokous järjestää
uimahallin kahviossa.
8. Vuoden 2016 kokouspäivät
Seuraavat vuoden 2016 kokoukset:
Ma 18.4. Kaupungintalo 1.krs kokoushuone
Ma 12.9. Uimahallin kahvio

Ma 21.11. Kaupungintalo 1.krs kokoushuone
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9. Muut asiat
Puheenjohtaja muistutti , että vammaisneuvosto pyrkii vaikuttamaan
julkistenkiinteistöjen toimivuuteen vammaisille jo kiinteistön suunnittelu- ja
korjausvaiheessa.

Monitoimitilat seuroille ja yhdistyksille on suunnitteilla ja mahdollinen sijoituspaikka
on tuleva Myllyojan koulu.
Seuraava kokous maanantai 18.4.2016 kaupungintalo 1. krs kokoushuone. Kutsu
kokoukseen lähetetään erikseen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30

