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Aika Tiistai 16.4.2019 klo 12-13:15 

 

Paikka: Kaupungintalo, Iso kokoushuone 

 

Läsnä: Vuokko Niemelä, pj Omaiset mielenterveys ry 

 Eero Kärkkäinen Ylä-Savon AVH-yhdistys 

 Anna-Liisa Härkönen Kiuruveden Varapäre 

 Tuula Loijas  Kehitysvammaisten tuki ry,   

 Raija Toivanen Kiuruveden Invalidit ry 

 Toivo Kärkkäinen Diabetesyhdistys 

 Meeri Penttinen Syöpäyhdistys   Poistui 11:40 

 Kari Saastamoinen Kaupunginhallituksen edustaja 

 Kati Kiia Huttunen Teknisen lautakunnan edustaja 

 Minna Lapveteläinen Sivistyslautakunnan edustaja 

 Ester Halonen, sihteeri Ylä-Savon Sote Ky 

 

Poissa: Maritta Nevalainen SRK:n edustaja 

 

 

 

ASIALISTA 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todettiin. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 Hyväksyttiin. 

4.  

5. Edellisen kokouksen 26.2.19 pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 

 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 

 

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta tälle kokoukselle 

 Valittiin Härkönen Anna-Liisa ja Kärkkäinen Eero 

 

7. Virkistystapahtuman järjestäminen erityislapsille ja heidän perheille toukokuussa 2019  

 Ohjelma hyväksyttiin ja se laitetaan pöytäkirjan liitteeksi.  

 Ilmoittautumiset tapahtuvat 5.5.19 mennessä puheenjohtaja Vuokko Niemelälle.  

 Tapahtuma järjestetään Lions Club Kiuruvesi /Helmiinan lahjoitusvaroista. 

 Ohjelma ilmoitetaan koululle ja se jaetaan Vilman kautta oppilaille. 
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8. Yläkouluvierailupäivän ajankohta ja lähtijät 

 Vuokko Niemelä on ollut yhteydessä Maarit…... Vierailupäivän ajankohdasta ei vielä 

 ole sovittu. 
 

9. Syksyllä järjestettävän erityisryhmien ulkoilutapahtuman ajankohta ja ohjelman suunnittelu 

 Alustavasti tapahtuman ajankohdaksi varataan keskiviikko 28.8.19. Ohjelma 

 suunnitellaan seuraavassa kokouksessa. 
 

10. Yrittäjille suunnattu –”palvelujen esteettömästä saavutettavuudesta” olevan kilpailun 

eteneminen ja ajankohtaiskuulumiset 

 Tuula Loijas ja Raija Toivonen olivat selvittäneet kilpailun järjestämiseen liittyviä 

 asioita ja totesivat, että kilpailun järjestäminen on ongelmallinen. Esiin tuli mm: 

 -yritysten yhteystietojen hakeminen on lähes mahdoton tehtävä,  

 -yritysten rajaaminen kilpailuun on haasteellista tasapuolisuuden vuoksi 

 -esteettömän yrityksen palkitseminen ei ole tasapuolista, jos kaikkia yrittäjiä ei ole 

 pyydetty osallistumaan kilpailuun 

 -kyselyn toteuttamiseen voidaan tarvita luvat 

 -tietoturvaan liittyvät asiat 

 -pienellä henkilöresurssilla vaikea ja työläs toteuttaa 

  

 Keskusteltiin miten voitaisiin toteuttaa palvelujen esteetöntä saatavuutta ja 

 ehdotuksena tehtiin, että järjestetään ”Esteettömyyspäivä” syksyllä 2019. 

 Vammaisneuvoston jäsenet lähtevät tekemään liikkeisiin yrityskierroksen. Samalla 

 kerätään asiakkailta vapaamuotoisia nimettömiä palautteita Kiuruveden kaikista 

 yrityksistä kirjallisesti. Asiakkaat vastaavat, kirjoittavat risuja ja ruusuja ja palauttavat 

 kyselyn esim. kaupoissa oleviin postilaatikoihin. 

 

 Vastauksista koottu yhteydenveto käydään läpi yrittäjien kanssa ja pyritään sen 

 mukaisesti puuttumaan asiakkaiden antamiin epäkohtiin. 

 

 Päätetään järjestää kilpailun tilalle ”Esteettömyyspäivä” syksyllä 2019. 

 Suunnitellaan päivän teemaa vielä tarkemmin tulevissa kokouksissa. 
 

11. Kuopiossa olleen etäkoulutuksen 13.3.19 palaute  

 Toivo Kärkkäinen, Meeri Penttinen ja Vuokko Niemelä olivat Kuopiossa 

 etäkoulutuksessa. Koulutus oli enemmänkin suunnattu virkamiehille, 

 vammaisneuvostojen osallistuminen oli heikkoa, Kiuruveden vammaisneuvoston 

 jäsenet olivat ainoana edustajana.   

 Asiasisältö koulutuksesta oli mm: SiunSote esittely, vammaisten ihmisoikeudet, miksi 

 ja miten vammaispalvelut tulisi järjestää, vammaispalvelujen hyvä hankintajärjestely, 

 palvelusetelillä järjestettävä palvelu, vammaispalvelujen järjestäminen julkisina 

 palveluina. 
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 21.5.19 klo 8:30-11:30 Hotelli Puijonsarvessa etäkoulutukseen liittyvä loppuraportti . 

 Päätetään, että loppuraporttiin ei osallistuta. 

 

12. Muut asiat 

 Arjen tietosuoja koulutuksen ajankohta ja vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen 

 

 Anne Koljonen, hallintojohtaja tulee esittäytymään seuraavaan kokoukseen 7.5.19 

 

 7.5.19 klo 12 Kiurusalissa Sydämestä Sydämeen avoin tilaisuus. Leila Närhi-

 Murtorinne esittää runoja ja Leena Mulari tulkitsee niitä piirtäen. 

 

 Eero Kärkkäinen avaa vammaisneuvostolle oman sähköpostiosoitteen, jonne 

 hallinnointi on Eero Kärkkäisellä ja Vuokko Niemelällä.   

 Sähköpostiosoite on: kiuruvedenvammaisneuvosto@gmail.com 

 

13. Ilmoitusasiat 

 Ei ollut 

 

14. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 Sovittiin seuraava kokous ja se on Tiistai 7.5.19 klo 9:30- Iso kokoushuone, 

 kaupungintalo 

 

15. Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätettiin klo 13:15 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________  _________________________ 

 Vuokko Niemelä   Ester Halonen 

 vammaisneuvoston puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 _____________________________  _________________________ 

 Anna-Liisa Härkönen   Eero Kärkkäinen 

 pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

    

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kiuruvedenvammaisneuvosto@gmail.com
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