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Kiuruveden vammaisneuvoston kokous

Aika 3.10.2017 kello 12.30

Paikka Kiuruveden kaupungintalo, iso kokoushuone

Läsnä Vuokko Niemelä
Meeri Penttinen
Anna-Liisa Härkönen
Tuula Loijas
Toivo Kärkkäinen
Raija Toivonen
Eero Kärkkäinen
Kari Saastamoinen
Minna Lapveteläinen
Reijo Turunen
Lassi Myllylä, Kiuruveden kaupunki, kello 13.15-13.55

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 lukeminen ja allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja oli lähetetty jäsenille esityslistan 
mukana ja se hyväksyttiin. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat 
edellisen kokouksen pöytäkirjan.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kahdella vammaisneuvoston jäsenellä ei ole sähköpostia 
käytössä. Päätettiin että heitä ei valita kokousten 
pöytäkirjantarkastajiksi. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Raija Toivonen ja Eero Kärkkäinen. Sihteeri lähettää 
pöytäkirjan puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille ja he 
lähettävät mahdolliset korjaukset ja hyväksynnän sovittuun 
päivämäärään mennessä.
Kokoukseen osallistunut vierailija tarkastaa oman osuutensa 
oikeellisuuden.
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Tarkastusten jälkeen sihteeri lähettää pöytäkirjan neuvoston 
jäsenille.

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ;toimintasuunnitelman 
teema
Toimintasuunnitelmaa käytiin läpi ja siitä keskusteltiin. Sihteeri 
lähettää toimintasuunnitelman vielä jäsenille ja se vahvistetaan 
myöhemmin.

7. Palaute ulkoilutapahtumasta 23.8.2017
Ulkoilutapahtumaan osallistui yli 100 henkilöä. Tapahtuman 
osallistujat kokeilivat innolla uusia eri lajeja, kävelytapahtumaan 
oli eniten osallistujia.

8. Päätetään miten käytetään loput lahjoitusrahasta
Kari Saastamoisen lahjoitusrahan loppusumma käytetään 
myöhemmin sovittavaan tapahtumaan.
Erityislasten toiminnan tukemiseen tarkoitettu raha kohdennetaan 
myöhemmin järjestettävään tapahtumaan lähinnä ala- ja 
yläkoululta tulevien toiveiden mukaan

9. Liikuntasihteeri Lassi Myllylä kello 13.15:Kiuruveden uimahallin 
remontti, jäsenille on jaettu materiaali Esteettömyysraportti
 Keskustelua ja kysymyksiä
Keskusteltiin esteettömyysraportissa esiin tulleista asioista.
Neuvoston jäsenet toivat esille mm. että allashissi ei laskeudu 
riittävän alas, hissi pitäisi olla terapia- altaan puolella, uimahalliin 
pitäisi hankkia laveri jolla on mahdollisuus siirtää 
makuuasennossa olevaa henkilöä, ulkoportaiden keskellä pitäisi 
olla kaide. Keskustelussa otettiin epäkohtana esille myös se, että 
inva-wc on siivoustarvikevarastona
Vammaisneuvosto haluaa tutustua uimahalliin ennen remontin 
lopullista valmistumista   

10. Posti ja muut asiat
Kehitysvammaisten tukiliitto kerää kansalaisaloitetta vammaisten 
henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen 
lopettamiseksi. Tuula Loijas jakoi kansalaisaloitteen 
kannatusilmoitus-lomakkeet, ne voi palauttaa hänelle. Lomake 
löytyy myös internetistä
Vammaispoliittisen ohjelman käsittelykokous on 7.11.2017 kello 
12-14 kaupungintalolla, iso kokoushuone, myös varajäsenet 
kutsutaan mukaan
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 11. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 23.11.2017 kello 12.30

                   12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.02

Vuokko Niemelä Jaana Hynninen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Raija Toivonen Eero Kärkkäinen
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