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Paikka Kiuruveden kaupungintalon iso kokoushuone 
 
Aika Ti 15.2.2016 klo 12.00 – 13.47 
 
Läsnä Vuokko Niemelä, puheenjohtaja               

Päivi Luostarinen, sihteeri 
Meeri Penttinen, varapuheenjohtaja, Syöpäyhdistys 
Eero Idström, rahastonhoitaja, Kehitysvammaisten tuki ry 
Toivo Kärkkäinen 
Eija Tamio, Sydänyhdistys 
Raija Toivonen, Kiuruveden Invalidit 
Maija Tenhunen, Kuulonhuolto Kiuruvesi 
 
Maritta Nevalainen, Kiuruveden seurakunta 
Mervi Kananen-Kärkkäinen, kaupunginhallitus 

 
Poissa Anna-Liisa Härkönen, Varapäre 

Kari Saastamoinen, kaupunginhallitus 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Asialistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin asialista. 

  
4. Edellisen kokouksen muistio 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
5.                  Iisalmen vammaisneuvoston kutsu. Päätetään osallistumisesta. 
 

Vammaisneuvosto osallistuu 1.3.2016 järjestettävään Ylä-Savon vammaisneuvostojen ta-
paamiseen. Vuokko ilmoittaa osallistujat (8-9 henkilöä). 

 
6.                  Kysely erityislasten vanhemmille koulujen rehtorien välityksellä 
  

Kyselyn tarkoitus on kartoittaa, miten nuoria voitaisiin aktivoida ja miten perheitä saataisiin 
mukaan yhteistoimintaan. Kysely toteutetaan Wilman kautta. Kysely on tarkoitettu perheille, 
joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouk-
sessa.  

 
7. Vieraana Satu Tikkanen: Miten esteettömyys on toteutunut Kiuruvedellä? 
 

Yleisesti ongelmakohtina ovat ovet, tilojen vessattomuus ja piha-alueet (hiekoituksen puut-
tuminen). 
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Kiuruveden terveyskeskus: sähköinen oven aukaisu puuttuu, inva-vessa (vessaan ei mah-
du sähköisen pyörätuolin kanssa, ovikahva tulisi lisätä oven sisäpuolelle). 
Uimahalli: hissi jumittuu pakkasella. 
Liikuntahalliin ei pääsyt sisään. 
Lukio: hissi toimii. 
Yläkoulu: hissi on tavaroiden kuljetusta varten. 
Alakoulu: ulkona oleva luiska on vaarallinen (kapea, rautaritilä)   
Kaupungin talo: vessat ovat tilavia, wc-paperi liian kaukana pytystä, lattianpesukone vie ti-
laa 
Kulttuuritalo: wc asiallinen, sähköpyörätuolin käyttäjille ahdas, painike oven aukaisuun 
ABC-asema: wc on hyvä. 
Apteekki: ovi on liian kapea. 
Pankit: Osuuspankkiin on hankala päästä yksin (kynnys), raha-automaatti on liian korkeal-
la, Säästöpankkiin on luiska, oven avaaminen on hankalaa. 
Posti: ovet ovat hankalia. 
Kesäteatteri Eerola: vesisateen sattuessa inva-paikoilla olevat kastuvat 
Ev.lut. kirkko: ulkoa pääsee sisälle, alttarille ei pääse 
Srk-talo: kerhotilan yhteydessä oleva vessa on hyvä (inva-vessa) 
Seurantupa: sisälle pääsee, vessaan ei pääse 
Poliisi ja verottajan tilat ja ovet asiallisia 
Linja-auton ja junan kyytiin ei pääse Kiuruvedeltä (kaukoliikenne), PALI-autossa on hissi; 
joissakin kaupoissa on ahtaat tilat. 

 
8.                  Yhdenvertaisuuslaki ja mikä muuttui vammaisten näkökulmasta  

(VANE-päiviltä 3.-4.12.2015) 
 
Vuokko esitteli VANE-päivillä esitetyn materiaalin. Esitys löytyy vammaisneuvoston ko-
tisivuilta.  

 
9.  Kehitysvammalain muuttamista koskeva hallituksen esitys 

(VANE-päiviltä 3.-4.12.2015)  
 
Vuokko esitteli VANE-päivillä esitetyn materiaalin. Esitys löytyy vammaisneuvoston ko-
tisivuilta. 

 
10.                Vammaislainsäädäntö uudistuu (VANE-päiviltä 3.-4.12.2015) 
 

Vuokko esitteli VANE-päivillä esitetyn materiaalin. Esitys löytyy vammaisneuvoston ko-
tisivuilta. 

 
11. Muut asiat ja posti 
 
 Tuomo Sallinen valmistelee vammaisneuvoston toimintaohjetta. 
 

Sydänyhdistys järjestää Rokuan retken 26.4. -28-4.. Retken hinta on 175 e/hlö, kyytimaksu 
varmistuu myöhemmin. Sydänviikko on viikolla 16. 
 
Vammaisneuvoston kokous pidetään 19.4.2016. 

 
12. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.47. 
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 Vuokko Niemelä  Päivi Luostarinen 
 sihteeri   puheenjohtaja 
 


