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KIURUVESI 
KIURUVEDEN VAMMAISNEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA 3/2017  
 
 
  Kiuruveden vammaisneuvoston kokous 
 
Aika  16.5.2017 kello 12.30 
 
Paikka  Kiuruveden kaupungintalo valtuustosali 
 
Läsnä  Vuokko Niemelä, puheenjohtaja 
  Meeri Penttinen, varapuheenjohtaja 
  Eero Idström 
  Toivo Kärkkäinen 
  Eija Tamio 
  Raija Toivonen 
  Maritta Nevalainen 
  Jaana Hynninen, sihteeri 
Poissa  Kari Saastamoinen  
  Anna-Liisa Härkönen 

Vieraana sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen ,Ylä-Savon 
SOTE kuntayhtymä ( 12.30-13.38) ja erityisliikunnan ohjaaja 
Minna Ruotsalainen, Kiuruveden kaupunki ( 13.40-14.09) 

  
Asialista  1. Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen 
 
  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi 

 
  3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
  Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan lukeminen ja allekirjoit-
taminen 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 
Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat pöytäkirjan 

 
5. Ritva Pääkkönen kello 12.45; Pohjois-Savon sotealueen 
palveluntuottamisen nykyvaihe 
Vammaispalvelut on Posotessa suurimman muutoksen koh-
teena, tavoitteena on palvelun parantuminen 
Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudistuvat 
Valinnanvapaus tulee koskettamaan vammaisia henkilöitä 
laajasti, jatkossa voi valita vapaammin kenen tuottamia sosi-
aali- ja terveyspalveluja käyttää.  
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Henkilökohtainen budjetti: asiakas voi vaikuttaa palvelun tai 
muun tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajan. Asiakas voi 
asiakassuunnitelman rajoissa päättää mihin ja kenen tuotta-
miin palveluihin raha käytetään, kuten henkilökohtainen 
avustaja tai kuljetuspalvelut. Henkilökohtainen budjetti on 
vapaaehtoinen valinta 
Asiakasseteli: Maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa 
asiakassuunnitelman toteuttamiseen. Maakunta päättää pal-
velut, asiakas valitsee tuottajan koko maan alueelta. Maakun-
ta vastaa kustannuksista ja asiakas maksaa asiakasmaksun, 
joka on kaikille tuottajille sama. 
Tietoa asiasta löytyy Pohjois-Savon liiton sivuilta ja osoit-
teesta alueuudistus.fi. Ajankohtaista tietoa löytyy myös 
osoitteesta ylasavonsote.fi 

 
6. Minna Ruotsalainen kello 13.30; elokuun liikuntailtapäivän 
suunnittelu 
Syksyn ulkoilutapahtuma on 23.8.2017 kello 12.30-15 Kuore-
virran ulkoilualueella .Varapaikkana on Urheiluhalli. Tapah-
tuma on tarkoitettu kaikkien vammaisjärjestöjen jäsenille ja 
kaikille vammaisille henkilöille yhteiseksi liikuntatapahtu-
maksi. Vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet vie tietoa 
omille ryhmilleen .Toiveena on että kaikille on yksi yhteinen 
tapahtuma. 
Minna Ruotsalainen laatii listan ulkoilutapahtumaan tulevista 
lajeista, sihteeri jakaa sen jäsenille 
Tapahtuman päätteeksi on makkara ja mehutarjoilu. Tarjoilu 
kustannetaan Kari Saastamoisen lahjoitusrahoista. 
Ulkoilutapahtumasta laitetaan ilmoitus Kiuruvesi-lehteen 
Erityistä tukea tarvitsevien lasten virkistystoimintaan tarkoi-
tettujen rahojen loppusumma käytetään liikuntavälineiden 
hankintaan joita perheet ja erityisliikunta voi käyttää. Näin 
hyöty tulee pitemmälle ajalle. 
 

  7. Posti ja muut asiat 
Tiedoksi: Esteettömyys ja saavutettavuus-teemaseminaari 
1.6.2017 Helsinki 
Tiedoksi: VANEn tiedote 
Palaute vierailusta yläkoululla 
Vierailuun osallistuivat Vuokko Niemelä, Raija Toivonen, Ti-
mo Toivonen ja avustaja Niko Räisänen 
Maritta Nevalainen kertoi että seurakunta järjestää 28.8.2017 
Suomi sata-tapahtuman Puistonkulmalla, siellä on tarjolla yh-
teinen ruokapöytä, tapahtuma on avoin kaikille. 
 

  8. Seuraava kokous 
  Seuraavaa kokousta ei päätetty 
 
                     9. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.16 
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Vuokko Niemelä Jaana Hynninen 
puheenjohtaja  sihteeri  
   


