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Vammaisneuvoston kokous
Paikka:

Kaupungintalo 1. kerros kokoushuone

Aika:

Maanantai 21 .11.2016 klo 14:02 - 15:11

Läsnä:

Arvo Järvinen
Seija Savolainen
Markku Sorsa
Risto Laurila
Kaija Tolppanen
Jari Hä mä lä inen
Matti Nieminen
Maritta Kosunen
Minna Hakala

puheenjohtaja
jäsen/vpj
jä se n
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
palvelupäällikkö (poistui klo 14:56)
sihteeri

Allekirjoitukset
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puheenjohtaja

Minna Hakala
sihteeri

Käsiteltävät asiat
Pyk. 1 - 8
Pöytäkirjan tarkastajat
Heinolassa 28.11.2016
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Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus , laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:02, totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tarkastajiksi valittiin Seija Savolainen ja Markku Sorsa.
3. Uimahalliremontti ja keilahalli Valopallo

/ Matti Nieminen

Uimahallin viralliset avajaiset yleisölle on 13.1.2017. Tilaisuus alkaa kaupunginjohtajan Jussi Teittisen lyhytmuotoisella puheella klo 11:30 ja jatkuu esikoululaisten esityksellä. Uimahallin ovet avataan klo 12.
Uutuutena uimahalliin on hankittu iso skreeni, josta voi uidessa seurata esim.
Lahden MM-kisoja tai muita ohjelmia. Akustiikkaankin on panostettu. Kahvilan
pitäjänä jat kaa sama pi täjä, kuin aiemminkin.
Uusittu alakerran tilat on suunniteltu vanhusten ja vam maisten ehdoilla. Kuntosalille on hankittu laitteita, jotka palvelevat myös pyörätuoliasiakkaita sekä kerrosten välille on asennettu hissi. Alakertaan kulkua on hiem an muutettu ja sisäänkäynti on järjestetty tenniskentän puolelta.

Käyttömaksua on tarkistettu ja maksuihin on tulossa pieni hinnankorotus (n.

Käyttörajoituksia uima-asuihin on tarkistettu ja päädytty, että selkeästi oleva uimashortsit ja pakolaisen/ maahanmuuttajan käytössä oleva burga (puhdas)
sallitaan jatkossa uima-asuksi.
Matti Nieminen kertoi keilahalli Valopallosta ja suositteli keilausta vaikeavammaisten liikuntam uodoksi, koska siellä on mahdollisuus keilata myös pyörätuol ista.
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7. Muut käsiteltävät asiat
Esille nousi keskustelua Heinolan kaupungin purettavien ja jälleen rakennettavien rakennuksien osalta ja Matti Niem inen kertoi hänen olevan liikuntatilojen
osal ta suunni tt e lutyöryhmässä muka na ja l upasi pit ää va mmai ste n ja va nhuk sien puolta jo rakennuksien suunnitteluvaiheessa.

Myllyojan koulun rakentaminen on ensimmäisenä kohteena. Koulu tullaan rakentamaan Sinilähteelle.
Heinolan lukion ja Seminaa rin koulu puretaan. Heinol an lukio tullaan rakentamaan Sem inaarin koulun tilalle. Lukioon on suunnitteilla isot erilliset kulttuuri- ja
liikuntatilat.
Sihteeri Minna Hakala ilmoitti, että kaupunki on Itä-Hämeessä ilmoittanut haettavaksi yli 70-vuotiaiden liukuestekorvaukset. Ilm oitus on nähtävänä m yös Heinolan kaupungin www.heinola.fi.

Esille nousi kysymys omaishoidon vapaapäivien järjestäminen Heinola kaupungilla, Marjatta Kosunen oli poistunut jo kokouksesta, joten asia otetaan esityslistalle seuraavassa kokouksessa 23.1.2017
8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:11
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4. Kehitysvammaisten palvelusäätiön toiminnan esittely
Arvo Järvinen

/ Marjatta Kosunen,

Marjatta Kosunen kertoi, että kehitysvammaisten palvelusäätiö oli lähestynyt
Heinolan kaupungin vammaispalvelua kehitysvammaisten lapsien ryhmätoiminnan palvelun järjestämisestä Heinolan kaupungille.
Ryhmätoiminta oli tarkoitus järjestää 16-vuotta tai alle oleville lapsille ns. lyhytaikaisena palveluna esim. päivisin tai viikonloppuisin. Palveluohjaaja Maritta
Väisänen järjesti kyselyn kehitysvamm aisten lasten huoltajille ja tuloksena saatiin, että vain kaksi lasta olisi ollut halukkaita ko. toimintaan. Tämä oli liian pienimäärä, joten palvelua ei voitu tällä kertaa ottaa Heinolan kaupungin vammaispalvelun käyttöön. Asia herätti keskustelua ja mikäli jatkossa palvelulle on
tarvetta, tulisi asiasta ottaa yhteyttä vam maispalvelun palvelunohjaajaan.

Arvo Järvinen kertoi, että kehitysvammaisten palvelusäätiön järjestämässä
asumispalveluissa asuu tällä hetkellä kaksi henkilöä. Säätiö on ilmoittanut halukkuutensa järjestää enemmänkin palvelua, mikäli asumispalveluista kiinnostuneita asiakkaita löytyy.
5. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset

/ Marjatta Kosunen

Syksyllä 2016 Heinolan kaupunki sai tiedon , että yhden invataksifirman 2 taksilupaa oli peruutettu . Peruutuksen syynä oli epäselvyyksiä kahden taksifirman
yhdistyessä yhdeksi firmaksi. Taksiluvat ovat olleet marraskuussa uudelleen
haettavana ELY-keskukselta. Kaupunki ei ole vielä saanut tietoa, miten lupien
kanssa on käynyt.
Muutama asiakas oli ollut, asian noustessa esille, yhteydessä kaupungin vammaispalvelun palvelu- ja sosiaaliohjaajaan, mutta kaupungilla ei ole tietoa,
onko asia vaikuttanut kyytien saatavuuteen.
Vammaisten kuljetuspalvelu ei ole Heinolan kaupungilla kilpailutettu, joten kaupungilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa yksityisiin taksipalveluihin ja niiden toimivuuteen.
6. Ensi vuoden kokoukset
Ma 23.1. klo 14 Uimahallin kabinetti /kokouksen jälkeen mahdollisuus uintiin
Ma 24.4. klo 14 Kaupungintalo 1.krs kokoushuone
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