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Paikka Kiuruveden kaupungintalon iso kokoushuone 
 
Aika Ma 16.5.2016 klo 12.10 – 13.37 
 
Läsnä Vuokko Niemelä, puheenjohtaja               

Päivi Luostarinen, sihteeri 
Meeri Penttinen, varapuheenjohtaja, Syöpäyhdistys 
Anna-Liisa Härkönen, Varapäre 
Eero Idström, rahastonhoitaja, Kehitysvammaisten tuki ry 
Valma Kaikkonen, Hengitysyhdistys ry 
Eija Tamio, Sydänyhdistys ry 
Raija Toivonen, Kiuruveden Invalidit ry 

 
Maritta Nevalainen, Kiuruveden seurakunta 
Mervi Kananen-Kärkkäinen, kaupunginhallitus 
Kari Saastamoinen, kaupunginhallitus 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10.  

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Asialistan hyväksyminen 
 

Lisätään Kohdan 7 jälkeen Kesän teatteriretki. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
5. Yhteenveto erityislasten perheille tehdystä kyselystä 
 

Vuokko esitteli kyselyn yhteenvedon. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 30. Vastauksia tuli seit-
semän. 
 
Vammaisneuvosto osallistuu vuonna 2017 järjestettävään lastenpäivä tapahtumaan.  
Vammaisneuvosto järjestää info-pisteen to 9.6.2016 Lasten iltatori –tapahtumaan. Raija 
toimii vastuuhenkilönä. 

 
6. Ulkoilu-/liikuntapäivä 30.8.2016 
 

Tapahtuma alkaa klo 12.30 ja päättyy klo 14.30. Uutena lajina ehdotettiin puhallustikkaa. 
Pelin hankkimiseksi Raija on yhteydessä Minnaan. Arpajaisvoittoja keräävät Meeri ja Eija. 
Tapahtuman järjestämiseen ovat lupautuneet Kiuruveden Nivelpiiri ja Kiuruveden Urheilijat. 
 

7. Parkinsonkerhon liikuntapäivä 24.9.2016 
 

Vammaisneuvoston jäsenet ovat apuna makkaran paistossa ja kahvin keitossa. 
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8. Kesän teatteriretki 
 

Osallistutaan kesäteatteri Eerolan esitykseen Mummo 3.7.2016 klo 13.00. Vuokko varaa 
alustavasti 200 lippua. Vammaisneuvosto osallistuu kustannuksiin 1000 eurolla ja seura-
kunta avustaa 700 eurolla.  
Lopullinen lipun hinta on 11 e/hlö sisältäen lipun, kahvin ja kahvileivän. Vuokko laittaa il-
moituksen lehteen. Ilmoittautumiset 22.6.2016 mennessä Vuokolle. 
 

9. Yhteenveto esteettömyys kierrokselta 
 

Alko 
- ovi on hankala: ovi ei jää auki, ramppi oli hyvä sisällä sopii ja palvellaan 
LähiTapiola 
- ovi on hankala: ovi ei jää auki,sisällä sopii ja palvellaan 
Keilahalli 
- ovi on hankala: ovi ei jää auki muutos työ tulossa 
- wc oli hyvä 
Apteekki 
- ovi korjataan remontin yhteydessä,sopii käytävillä pyörätuolilla,suurennuslasi pitää lisä-

tä ja onko induktio silmukka kuulovammaisille? 
Peltohovi 
- inva-wc puuttui 
- hotellin puolelta puuttui inva-huone 
- pyörätuolilla pääsee sisälle taka ovesta 
Laulumaan edessä on inva-paikka mutta kasvihuone sen päällä, luiska on oven  ulkopuo-
lella,ei sisäpuolella 
K-kauppa 
- luiska on hyvä 
- ovet aukee sähköisesti 
- käytävät väljät,päätteen kassalla voi taivuttaa 
- suurennuslaseja on hyllyjen välissä 
- rollaattori parkki: rollaattori pitää nostaa kivien yli 
- hedelmien punnituspaikalla tulisi olla suurennuslasi 
- hintalapuissa voisi kokeilla muuta kun vihreetä väriä,pohjana(värisokeat) 
- asiakasvessa puuttui kokonaan 
OMNI Oy tilistoimisto 
- ulko-ovi vaikea(ovi ei jää auki) 
Kampaamo Cutrin 
- ulko-ovi vaikea (ovi ei jää auki) 
Autokoulu, IPOwood, Fysioterapia Valtter Peltola 
- ulko-ovi vaikea, ovi ei jää auki ei ilman avustajaa pääse 
parturi-kampaamo Tuuli, Kiurun Kuva, Singi, kukkakauppa Kauhanen, kirjakauppa 
- ovi on hyvä, jää auki 
- liikehuoneistoissa on ahtaat tilat,mutta palvellaan 
Kenkäkauppa 
- ovi on vaikea, ei pysynyt auki pieni luiska puuttuu toisen oven edestä 
Fysioaskel 
- pääsee hyvin sisään 
Posti 
- mainostaulu luiskan edessä 
- ovi on hankala, ei jää auki eikä pääse ilman avustajaa 
S- Market 
- sisääntulo hyvä 
- matalampi pöytä punnituspaikalle 
- leveät käytävät 
- pakasteallas: osa tavaroista liian korkealla,hälytyslaite joku  
- millä kutsutaan myyjä paikalle 



 

 

 
 

 
asiakasvessa on hyvä 

 
- opastekyltit hyvät, näkyvät hyvin 
- pyörätuoli löytyy ovelta 
Kaupungintalo 
- inva-vessassa säilytetään siivousvälineitä 

 
Liikennevalojen äänimerkit saisivat olla äänekkäämmät. 
Suojateiden valkoiset viivat olivat kuluneet. 
 
Kari Saastamoinen poistui tämän pykälän kohdalla klo 13.25. 

    
 

10. Muut asiat ja saapuneet kirjeet 
 

Esteettömyys Kiuruveden kirkossa. Raija käy tutustumassa ja tekee yhteenvedon seuraa-
vaan kokoukseen. 

 
Kunnallisten neuvostojen kannanotto 
STM uutinen 12.5.2016 
 
Yläkoulun vierailu 31.5.2016. Vuokko, Raija ja Timo osallistuvat. Vammaisneuvosto mak-
saa Timon kuljetuksen. 
 

11. Syksyn kokouspäivät 
 

22.8.2016 klo 12.30 
24.10.2016 klo 12.30 
21.11.2016 klo 12.30 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.37. 
 
 
 
 

 Vuokko Niemelä  Päivi Luostarinen 
 sihteeri   puheenjohtaja 
 


