
Kiuruveden kaupunki, Harjukatu 2, PL 28, 74701 Kiuruvesi  

  

  

  

KIURUVESI KIURUVEDEN VAMMAISNEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA   

 

 

 

   

  

  

 

  

 

 

Kiuruveden vammaisneuvoston kokous 

5/2019 

Aika  

  

  22.10.2019 kello 14  

Paikka  

  

  Kiuruveden kaupungintalo, iso kokoushuone  

Ennen vammaisneuvoston varsinaista kokousta  

  

Arjen tietosuoja- koulutus kello 13-14, iso kokoushuone.                                        

Kouluttaja Merja Luukkonen  

Läsnä  

  Vuokko Niemelä, puheenjohtaja, Savon mielenterveysomaiset Fin 

Fami  

    Meeri Penttinen, Syöpäyhdistys  

    Tuula Loijas, Kehitysvammaisten tuki ry  

    Toivo Kärkkäinen, Diabetesyhdistys  

    Eija Partanen, Kiuruvden invalidit ry (varajäsen)  

    Eero Kärkkäinen, varapuheenjohtaja, Aivoliitto  

    Kati Huttunen, teknisen lautakunnan edustaja  

  

  

  Jaana Hynninen, sihteeri  

Poissa    Anna-Liisa Härkönen, Kiuruveden varapäre  

    Kari Saastamoinen, kaupunginhallituksen edustaja  

  

  

  Minna Lapveteläinen, sivistyslautakunnan edustaja  

Raija Toivonen, Kiuruveden Invalidit 

Maritta Nevalainen, Kiuruveden seurakunnan edustaja  

 

Asialista    1. Kokouksen avaus  

    Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.30  

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  

  

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  
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Esityslistaan lisättiin muutoksena kohdaksi 8 keskustelu 

käynneistä yläkoululla tutustumassa uusitun hissin toimintaan ja 

Nivan koululla tarkastamassa inva-wc:n tila  

  

  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja 

allekirjoittaminen  

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Kokouksessa läsnä 

olevat puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastaja Eero Kärkkäinen 

allekirjoittivat pöytäkirjan, toinen pöytäkirjan tarkastaja Raija 

Toivonen oli poissa kokouksesta  

  

5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta  

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Toivo  

Kärkkäinen ja Tuula Loijas  

  

6. Loppuraportti LC Kiuruvesi/ Helmiina lahjoitusrahan käytöstä 

erityislasten – ja nuorten virkistystapahtumiin  

Tuula Loijaksen tekemä loppuraportti käytiin läpi ja annettiin jäsen  

Kati Huttusen toimitettavaksi lahjoittajalle   

.  

7. Palaute ulkoilutapahtumasta 28.8.2019  

Tapahtumassa oli mukana vammaisneuvoston jäsenet Meeri  

Penttinen, Tuula Loijas ja Vuokko Niemelä. Syöpäyhdistyksestä 

oli mukana 2 henkilöä Meeri Penttisen kanssa 

makkaranpaistossa. Lisäksi Tuula Loijas oli mehun annossa, 

Vuokko Niemelä ei osallistunut tällä kertaa töihin. 

Ulkoilutapahtumassa oli runsaasti osallistujia (80 henkilöä), Kari 

Saastamoinen laski kävelijät. Mukana oli myös uusia henkilöitä. 

Tapahtumassa oli kattavasti edustajia eri järjestöistä. 

 

    

8. 

Yläkoululla tutustuttiin uusitun hissin toimivuuteen ja käytiin Nivan 

koululla tarkastamassa inva-wc:n tila. 

Keskustelussa todettiin, että uusitun hissin toimivuuden 

parantamiseksi ulko- oveen ja hissin oveen pitää asentaa 

sähköinen lukitus. Kaupunki on suunnitellut sisäänkäynnin ulkoa 

suoraan liikuntasaliin, ilman rappusia. 

Lisäksi hissiin menevän oven yläpuolelle ja tulevan liikuntasaliin 

menevän oven yläpuolelle rakennetaan katokset. 
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Tarkastuksessa mukana ollut kiinteistöpalvelujen edustaja kertoi, 

että kyseiset korjaukset on suunniteltu toteutettavaksi kesällä 

2020. 

 

Vammaisneuvosto tarkistaa, että korjaukset on toteutettu 

sovittuna ajankohtana  

Nivan koulun inva-wc:n tarkastuksessa todettiin, että tilaan 

sijoitettu vaatteiden kuivauskaappi on edelleen wc-tilassa ja se 

vaikeuttaa tilan käyttöä. Keskustelussa kiinteistöpalvelujen 

edustajan kanssa sovittiin, että kuivauskaapin voi siirtää muualle. 

Siinä tilassa, johon kaappi siirretään, pitää varmistaa, että 

laitteesta menevä poistoputki asennetaan oikein 

Vammaisneuvosto tarkistaa, että siirto tapahtuu sovitusti. 

Tässä kohdassa käsitellyistä asioista lähetetään pöytäkirjanote 

kiinteistöpäällikkö Matti Jokitalolle ja terveystarkastaja Lassi 

Huttuselle  

  

  

9.Palaute Pohjois-Savon Vanhus- ja 

vammaisfoorumitapahtumasta 2.10.2019  

Tapahtumaan osallistuivat Meeri Penttinen, Tuula Loijas, Anna-

Liisa Härkönen ja Vuokko Niemelä  

Keskustelussa todettiin, että tapahtuman sisältö oli antoisa, joskin 

olisi tarpeen tarkastella vammaisuutta ja esteettömyyttä useista  

näkökulmista ja huomioida kaikki vammaisryhmät  

  

10. Tiedote: 24.10 kello 10-14 vanhus- ja vammaisneuvostojen 

seudullinen tapaaminen 

Tapaamiseen osallistutaan 

  

11.Kutsu: Vammaisneuvostopäivät 27-28.11.2019  

Kutsu ja ohjelma on lähetetty neuvoston jäsenille. Ohjelmaa 

voi seurata etäyhteydellä 

 

12. Muut ajankohtaiset asiat 

Jäsen Raija Toivonen on esittänyt, että vammaisneuvoston 

sivut pitäisi päivittää ja vammaisneuvoston pitäisi esittää 

kannanotto meneillään olevaan koulukiusaamisen vastaiseen 

kampanjaan 

Kutsu: Koulutus kunnallisille vanhus- ja vammaisneuvostoille 

31.10.2019 kello 9-13, Iisalmi, Yhdistystalo Vakka 

 

13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous 18.2.2020 kello 12 
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14 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.16 

 

 

 

 

 

Vuokko Niemelä  Jaana Hynninen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Tuula Loijas   Toivo Kärkkäinen 


