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Vammaisneuvoston kokous

Paikka:

Kaupungintalo 1. kerros kokoushuone

Aika:

Maanantai 9 .5.2016 klo 14:00 - 15:30

Läsnä:

Arvo Järvinen
Seija Savolainen
Markku Sorsa
Risto Laurila
Kaija Tolppanen
Matti Nieminen
Päivi Nykänen
Maritta Kosunen
Minna Hakala
Katri Kuivalainen
Ari Blom

puheenjohtaja
jäsen/vpj
jä se n
jäsen
jäsen
varajäsen (poistui 14:48)
varajäsen
palvelupäällikkö
sihteeri

Jari Hämäläinen

jäsen

Poissa:

kaavoitusarkkitehti
huoltomestari

Allekirjoitukset

Arvo Järvinen
puheenjohtaja

Käsiteltävät asiat

Pyk. 1 -9
Pöytäkirjan tarkastajat

Heinolassa 13.05.2016

Minna Hakala
sihteeri
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Asiat:
1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:00 ja totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Tolppanen ja Risto Laurila
3. Vammaispalvelujen palvelupäällikön Marjatta Kosusen esittely/Päivi Nykänen
Päivi Nykänen esitteli Marjatta Kosusen, joka on aloittanut Heinolan kaupungin
vammaispalvelun palvelupäällikkönä 15.3.2016. Kosusen alaisina toimivat
Sahanniemen- ja Kanervalan asumisyksikön työntekijät sekä kaupungintalolla
toimivat vammaispalvelun sosiaaliohjaajat Maritta Väisänen ja Tarja Uotinen. Rauni
Lahdelma toimii edelleen Kanervalassa tiimivastaavana.
Päivi Nykänen kertoi tämän hetkisestä Sahanniemen asumisyksikön tilanteesta, osa
asukkaista ja työntekijöistä on siirretty tilapäisesti Valolinnaan Sahanniemen
asumisyksikön sisäilmaongelmien vuoksi. Vielä ei ole tietoa kauan sijoittaminen
tulee kestämään.
4. Uimahalliremontti / Matti Nieminen
Uimahallin aukeaminen yleisölle tulee
siirtymään tammikuulle 2017. Valolinnan
kanssa on aloitettu neuvottelu koululaisten ja ikäihmisten uintivuorojen
järjestämisestä ajalle 1 .9.-16.12. 2016. Toivotaan, että Heinolan kaupunginvaltuusto
myöntää määrärahat.
Vamm aisneuvosto kokous oli tarkoitus pitää uim ahallinkahviossa 12.9.2016.
Seuraava vammaisneuvoston kokous 12.9.2016 pidetään kaupungintalon 1.krs
kokoushuoneessa.

5.

Uuden kulttuuritoimiston kulun esteellisyys
Puheenjohtaja esitti Sotekossa nousseen kysym yksen uuden kulttuuritoim iston
sijainnista johtuvan kulun esteellisyys. Todettiin, että kulku uuteen kulttuuritoimistoon
on sisäpihan kautta, jossa on myös invaluiska.

6. Heinolan keskustan uudistamishanke / Katri Kuivalainen
Katri Kuivalainen esitti Powerpoint esityksen uudesta keskustan
kehittämissuunnitelmasta. Suunnitelmassa on otettu todella hyvin huomioon
esteetön kulkeminen keskustassa. Keskustan kehäajattelu on tiivistetty ja
kehäalueella ei tule olemaan ollenkaan reunakiveyksiä. Valaistuksen suunnitteluun
on myös panostettu ja mietitty tolppien sijaintia yms. esteettömyyden lisäämiseksi.
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Suunnitelma on jo hyväksytty teknisessä lautakunnassa, mutta rahoituksesta
päättää Heinolan kaupunginvaltuusto. Valtuusto käsittelee keskustan
kehittämishankkeen määrärahoista syksyllä 2016.
7. Terveyskeskuksen pysäköinti/ Ari Blom
Puheenjohta ja esitti Sotekossa nousseen ongelman terveyskeskuk sen sisäpihan
parkkeeraamisesta, koskien invapaikkoja, joita on liian vähän ja parkkiaikaa, jota ei
valvota.
Ari Blom kertoi, että sisäpihan pysäköinnin valvonta kuuluu kiinteistön omistajalle.
Kaupungilla ei tällä hetkellä ole resursseja valvoa pysäköintiä. Pihaan pystyisi
vinoparkki ratkaisulla saada lisää invapaikkoja, mutta päätöksestä vastaa Sosiaalija terveyslautakunta.
Puheenjohtaj a l aat ii Sosiaa li- ja te rve ysl aut akunna lle esitykse n t erveyskeskuk sen
sisäpihalle saatavista invapaikoista. Ari Blom lupasi hoitaa parkkipaikkaruutujen
ma al auksen, mik äl i la ut ak unt a anta a hyväk synt änsä .

8. Vuoden 2016 kokouspäivät
Seuraavat vuoden 2016 kokoukset:
Ma 12.9. Kaupungintalo 1.krs kokoushuone
Ma 21.11. Kaupungintalo 1.krs kokoushuone

9. Muut asiat
Palvelusäätiön kanssa on tapaaminen toukokuussa. Päivi Nykänen ilmoitti, ettei hän
pysty osallistumaan palaveriin. Marjatta Kosunen osallistuu palaveriin Maritta
Vä isäsen k a nssa .
Veteraaniasianneuvottelukunnan edellisessä kokouksessa oli käsiteltävänä asia
Poppelintaloon tulevasta eri järjestöjen toimitilasta
. Puheenjohtaja mainitsi asiasta.
Veteraaniasianneuvottelukunnan
pöytäkirja löytyy myös
o 1 i, sivulta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30

