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KIURUVESI 
KIURUVEDEN VAMMAISNEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2018 

  
 
 
 

 Kiuruveden vammaisneuvoston kokous 

Aika 
 

 18.9.2018 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 
  Minna Lapveteläinen, sivistyslautakunnan edustaja 

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

 

 Kari Saastamoinen, kaupunginhallituksen edustaja 

Ennen vammaisneuvoston varsinaista kokousta LC Kiuruvesi/ 
Helmiina edustajat luovuttivat Kiuruveden iskelmäviikolla 
myytyjen ruusujen tuoton 550,00 euroa vammaisneuvostolle 
käytettäväksi erityislasten ja -nuorten virkistystoimintaan. 
Järjestö toivoo, että rahat käytetään kiuruvetisten lasten ja 
nuorten hyväksi ja järjestölle raportoidaan mihin rahat on 
käytetty. 

Asialista  1. Kokouksen avaus 
 
 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen 

  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

  3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
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 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja 
allekirjoittaminen 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 

  5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Loijas ja
Toivo Kärkkäinen 
 
6. Valitaan tapahtuma johon LC Kiuruvesi/ Helmiinan 
lahjoitusrahat käytetään  
Käyttökohteista keskusteltiin 
Keskustelussa todettiin, että on tärkeää huomioida varsinkin 
henkilöt, kenelle osallistuminen tapahtumiin on vaikeaa erilaisten 
liikunta ym rajoitteiden vuoksi. Samoin todettiin, että huomioidaan 
tasapuolisuus. Vammaisneuvosto haluaa kuulla Kiuruveden 
seurakuntaa perhetoiminnan virkistystoiminnan järjestelyissä ja 
osallistuu tarvittaessa kustannuksiin 
Raija Toivosen ehdotuksesta Kiuruveden Invalidit ry:n käyttöön 
annetaan 100 euron lahjoitus, jonka yhdistys käyttää omaan 
lasten ja nuorten virkistystapahtumaan keilahallilla. Tapahtumaan 
osallistuu 4 perhettä. Tapahtuman kustannukset menevät 
erityslasten virkistystoimintaan tarkoitetuista varoista. 
Neuvosto päätti, että osa vammaisneuvoston virkistysrahaston 
varoista käytetään Peltohovissa järjestettävään tapahtumaan. 
Tapahtuma järjestetään 24.10.2018.Tapahtumassa on yhteinen 
ruokailu ja karaoketanssit. Raija Toivonen huolehtii tapahtuman 
järjestelyt.
Kiuruveden Varapäre ry järjestää keilailutapahtuman, 
tapahtumaan annetaan käytettäväksi 60 euroa 
vammaisneuvoston virkistysrahaston varoista
 
7. Palautteita 
Elokuun ulkoilutapahtumasta 
Ulkoilutapahtumaan osallistui 80 henkilöä. Järjestelyt sujuivat 
hyvin. 
Tuula Loijas: Maakunnallisen vammaisneuvoston 
suunnittelukokous Kuopiossa 
Maakunnallinen vanhus- ja vammaisfoorumi 31.10.2018 kello 
1216 Kuopiossa, hotelli Isovalkeinen, Ilmoittautuminen 23.10 
mennessä, ilmoitus jaettu sähköpostilla. Selvitetään 
mahdollisuutta yhteiskyytiin seudullisten neuvostojen kanssa. 
Raija Toivonen: Seudullinen vanhus- ja vammaisneuvostojen 
edustajien tapaaminen liittyen taksiliikenteen uudistukseen 
12.9.2018 Iisalmen kaupungintalolla 
Raija Toivonen kertoi tapaamisesta. Osallistujat tekivät 
vaatimuksen taksiliikenteen ongelmien korjaamiseksi Ylä-Savon 
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vanhus- ja vammaisjärjestöjen nimissä KELA:lle ja Liikenne- ja 
viestintäministeriöön. Vaatimuksiin saadut vastaukset on jaettu 
sähköpostilla jäsenille 

 
8. Posti ja muut asiat 
Vuokko Niemelä on osallistunut palaveriin, jossa on selvitetty 
kaupungin kiinteistöjen kuuloesteettömyyttä. Viittaus 
kokouspöytäkirjaan 3/2018 15.5.2018. Asian selvittely on kesken 
Vammaisneuvosto on tehnyt aloitteen hissin saamiseksi 
Kiuruveden yläkoululle. Vammaisneuvosto toivoo tietoa 
remonttiaikataulusta, kutsutaan seuraavaan kokoukseen teknisen 
lautakunnan edustaja Mikko Kemppainen  
Raija Toivonen kertoi, että Kiuruveden Invalidit ry tekee aloitteen 
erityisuimahallikortin saamiseksi henkilölle, jolla on käytössään 
EU-vammaiskortti 
Meeri Penttinen kertoi, että Pohjois-Savon syöpäyhdistys on 
tehnyt lahjoituksen sängyn hankkimiseksi kiuruvetisten 
saattohoitopotilaiden hoidossa. Sänkyä säilytetään Kiuruveden 
terveyskeskuksen tiloissa (sihteeri on selvittänyt asian kokouksen 
jälkeen) Maritta Nevalainen muistutti, että A ja O Kämäräisen 
säätiön jouluraha on haettavana alle 10-vuotiaille lapsille, jotka 
ovat syntyneet 2008 tai sen jälkeen ja ovat Ev.lut. seurakunnan 
jäseniä. Raha on tarkoitettu perheille, joilla on taloudellisia 
vaikeuksia, sairauksia tai muita elämän kriisejä. Hakulomakkeita 
saa diakoniatoimistosta, päiväkerhon ilmoitustaululta, neuvolasta, 
sosiaalitoimistosta ja ne tulee palauttaa diakoniatoimistoon 
31.10.2018 päivystyksen aikana ma ja to klo 9 –11.  Muuna 
aikana ota yhteys Tanja Reinikainen p. 0400 988 713 tai Maritta 
Nevalainen p. 0400 981 069. 
Opettaja Aini Manniston rahaston avustukset ovat haettavissa 
entisen Murtomäen koulupiirin vähävaraisten nuorten 
koulutukseen ammattikouluissa, kansanopistoissa tai vastaavissa 
oppilaitoksissa. 
Hakulomakkeet ja niiden palautus kirkkoherranvirastoon 
31.10.2018 mennessä 

 9. Seuraava kokous 
Seuraava kokous 20.11.2018 kello 15 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17 
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Vuokko Niemelä    Jaana Hynninen  
puheenjohtaja    sihteeri 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
Tuula Loijas    Toivo Kärkkäinen 
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