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KIURUVESI 
KIURUVEDEN VAMMAISNEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2018 
 

 
  Kiuruveden vammaisneuvoston kokous 
 
 
Aika  14.8.2018 kello 15.00 
 
Paikka  Kiuruveden kaupungintalo, iso kokoushuone 
 
Läsnä Vuokko Niemelä, puheenjohtaja, Savon mielenterveysomaiset Fin 

Fami 
  Meeri Penttinen, Syöpäyhdistys 
  Tuula Loijas, Kehitysvammaisten tuki ry 
  Toivo Kärkkäinen, Diabetesyhdistys 
  Raija Toivonen, Kiuruveden invalidit ry 
  Eero Kärkkäinen, varapuheenjohtaja, Aivoliitto 
  Eveliina Pölkki, sivistyslautakunnan edustaja, varajäsen 

Maritta Nevalainen, Kiuruveden seurakunnan edustaja 
  Kati Huttunen, teknisen lautakunnan edustaja 
Poissa  Anna-Liisa Härkönen, Kiuruveden Varapäre 
  Kari Saastamoinen, kaupunginhallituksen edustaja 
 

Ennen vammaisneuvoston varsinaista kokousta vammaisneu-
vosto tutustui kello 14 Kiuruveden kaupungin liikuntasihteeri Lassi 
Myllylän mukana remontoituun uimahalliin 
Huomautettavaa löytyi inva-WC tiloista, valaistuksesta, opastekyl-
teistä ja ulkoportaista, joista puuttuu turvakaide. Pesulaveri puut-
tuu ja allashissiä ei ole korjattu 

   
Asialista  1. Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen 
 
  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
  3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
  Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoitta-
minen 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 

 
  5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Huttunen ja 
Eero Kärkkäinen 
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6.Elokuun ulkoilutapahtuma 
Keskusteltiin ja sovittiin ulkoilutapahtuman järjestelyistä 
Tapahtuma on sovittu liikuntapuolen kanssa joka vuosi ennen 
koulujen alkua tapahtuvaksi ja se näkyy myös vammaispoliitti-
sessa ohjelmassa. 
Tapahtuman kenttäjärjestelyistä vastaa erityisliikunnanohjaaja yh-
dessä uimahallin työntekijöiden ja Kiuruveden urheilijoiden 
kanssa. Aikaisemmin on mukana ollut Nivelpiiristä muutamia hen-
kilöitä, tänä kesänä heille ei sopinut. Vammaisneuvosto vastaa 
tiedottamisesta jokainen omille jäsenilleen. Liikuntapuoli tiedottaa 
Kiuruvesilehdessä kaupungin ilmoituksessa ja laittaa yhteistyö ta-
hoilleen sähköposti tiedotteen. 
Vammaisneuvosto vastaa makkaranpaistosta ja niiden hankkimi-
sesta ja mehu ja makkarat ovat ilmaiset. Maitotonkat ja lypsyko-
neen kumit tuodaan paikalle. 
Uimahallin nurkalla oleva puomi aukaistaan heille ketkä tuo tava-
raa. Vammaisneuvoston jäsenet pyydetään saapumaan ennen 
klo 12.00 paikalle 
 
7. Palautteita 
Maakunnallinen vammaisneuvosto- tapahtuma 
Tuula Loijas kertoi tapahtuman sisällöstä. Jaetaan sähköpostilla 
jäsenille 
Yläkoulun vierailu 
Vierailun aiheena yhteisöllisyys. Vierailu oli koettu myönteisenä 
Teatteri-esitys 
Esityksessä oli mukana maksaneita katsojia 80 ja 12 avustajaa 
Kulkeminen teatterialueelle on hankalaa pyörätuolilla 
 
8.Rahastonhoitaja käy läpi rahatilanteen 
Rahastonhoitaja kävi läpi vammaisneuvoston rahatilanteen 
Uusia lahjoituksia on saatu, suunnitellaan myöhemmin virkistysta-
pahtumia 
 
 
9. Muut esille tulevat asiat 
Vammaisneuvosto on tehnyt v.2017 seurakunnan kirkkoneuvos-
tolle esityksen rullarampin hankkimiseksi kirkon alttarille. Kirkko-
neuvosto on lupautunut toteuttamaan asian 
Tuula Loijas on pyytänyt selvitystä Ylä-Savon SOTE kuntayhty-
mältä päiväkeskus Poijun ylläpitomaksusta. Asia on selvitetty 
KELA-taksikyytien sujuvuutta seurataan. Tehdään tarvittaessa yh-
teistyötä vanhusneuvoston kanssa 

 
10. Seuraava kokous 
Seuraava kokous 18.9.2018 kello 15 
 
11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.20 
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Vuokko Niemelä   Jaana Hynninen  
   
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
Kati Huttunen   Eero Kärkkäinen  
   
 
 


