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Aika Tiistai 20.8.2019 klo 12:00-13:45 

 

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  

 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-edustaja 

 

 

 

 

ASIALISTA 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todettiin.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Hyväksyttiin. 

4. Edellisen pöytäkirjan 7.5.2019 tarkastus ja allekirjoittaminen. 

 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 

 

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta tälle kokoukselle. 

 Valittiin Kärkkäinen Eero ja Toivonen Raija 
 

6. Vammaisryhmien ulkoilupäivä tapahtuma 28.8.19 ja ohjelma  

 Sovittiin, että syöpäyhdistys huolehtii makkaranpaistosta,  
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 ostoksista sekä tarjoilusta ottavat vastuun Tuula Loijas ja Raija Toivonen 

 Sadepäivävaraus liikuntahallille. 

 Kiuruvesilehdessä on ilmoitus tapahtumasta kaupungin tiedotteita-palstalla. 
 

7. Palautteet ja aiheutuneet kulut toukokuun virkistystapahtumasta 25.5.19 

 Tapahtumassa oli toukokuussa mukana n. 30 henkilöä, palaute on ollut hyvä.  

 Monelle tapahtuma oli uusi kokemus. 

 Tavoitettavuus tietosuojan vuoksi tuottaa hankaluuksia, mm: Ala- ja yläkoululta tieto 

 ei ole saavuttanut erityislasten perheitä odotetulla tavalla. Tiedottamiseen kaivataan 

 uusia keinoja. 

 

 Tapahtumaan varattua LC Kiuruvesi/Helmiinan rahaa on vielä käytettävissä 162,27€.  

 Päätetään käyttää varat erityislasten –ja nuorten keilahalli tapahtumaan. 

 Sovitaan, että sihteeri laatii tiedotteen ja lähettää sen koulutoimistolle, jota kautta 

 informaatio menee parhaiten koulujen  rehtoreille. Vastaukset kouluilta pyydetään 

 11.9.19 mennessä sihteerin sähköpostiosoitteeseen. Tapahtuma pyritään järjestämään 

 syyskuun aikana. 
 

8.  Palaute yläkoulu vierailusta 

 Tuula Loijas ja Eero Kärkkäinen olivat vierailussa mukana. Mietitään tapahtuman 

 runkoa seuraavaan tapaamiseen ja muotoillaan se enemmän nuoria 

 kiinnostavammaksi.  
 

9. Yläkoulun hissiremontti 

 Hissiremontti on valmis ja se on käyttökunnossa. Neuvoston jäsenistö sopii käynnin 

 yläkoululle ja tutustuu hissin toimintaan.  

 

 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Antti Nevalainen on ollut sähköpostiyhteydessä Matti 

 Jokitaloon Kiuruveden kaupungin kokoontumistilojen kuuloesteettömyyden 

 parantamishanketta koskevassa asiassa.  

 Induktiosilmukan toimivuutta ei ole edelleenkään korjattu uuden paloaseman 

 neuvotteluhuoneesta eikä myöskään liikuntahallista.  

 Induktiosilmukkaa koskevaa asiaa joudutaan käsittelemään edelleen neuvoston 

 seuraavissa kokouksissa. 

 

 Alakoulun Inva-wc:n tilassa on ulkoiluvaatteiden kuivauskaappi, joka rajoittaa wc:n 

 käyttöä, siten että mm: pyörätuolilla liikkuvat eivät voi wc:tä käyttää.  

 Neuvoston jäsenet tarkastavat Inva-wc:n tilan samalla käynnillä, kun tutustutaan 

 hissin toimintaan. Käynnin jälkeen neuvoston jäsenet tekevät parannusehdotusta wc:n 

 käyttöön liittyvässä asiassa. Tapaaminen sovitaan Yläkoululle 22.10.19 klo 12. 
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10. Arjen tietosuojakoulutuksen ajankohdasta päättäminen 

 Sihteeri selvitti kokouksen jälkeen koulutuksen ajankohtaa seuraavasti: 

 Arjen tietosuoja koulutus järjestetään Isossa kokoushuoneessa 22.10.19 klo 13-14. 

 Koulutuksesta vastaa Kiuruveden kaupungin arkistosihteeri Merja Luukkonen. 

 
 

11. Pohjois-Savon vertaistuen järjestämä vammaisfoorumi 2.10.19 klo 12-16 Iisalmen 

Kulttuurikeskuksessa 
 Neuvoston jäsenistöä osallistuu foorumiin. Kyydit järjestyvät yhteiskyydeillä.  

12. Vakka-hankkeen toiminnan käynnistyminen ja vierailut seutukunnissa 

 Vakka-hankkeen ohjausryhmän jäsenyys on Kiuruvedeltä vielä avoinna, 

 kaupunginhallitus nimeää edustajan seuraavassa kokouksessaan.  
 

13. Vammais-ja vanhusneuvoston sihteerin tehtävien jatkuminen ja työnkuva 

 Neuvosto ottaa kantaa, kun kuntien palvelusopimukset on laadittu. Vammaisneuvoston 

 toiveena on, että sihteeri ei vaihtuisi koko ajan. 
 

14. Muut asiat 

 P-S Syöpäyhdistys järjestää OP:n kerhohuone Silmussa, työssä oleville syöpää 

 sairastaville/sairastaneille 4. luentosarjaa eri teema-aiheilla, tapahtuma toteutetaan 

 kahden viikon välein. Ensimmäinen luento on 16.10.19 ja  ilmoittautuminen 12.10.19 

 mennessä. Tapahtumasta on ilmoitustauluilla tiedotetta. 
 

Testamenttivarojen käyttö: 

 SPR:llä on käytössään rahoitusta Pohjois-Savolaisille vähävaraisille perheille mm: 

 urheiluvälineiden, tietotekniikan tms. hankintaan joiden ostamiseen perheellä itsellään 

 ei ole varaa. 

 

 Keskusteltiin valinnanvapauden päättymisestä. 

 

 Kari Tapion elämään perustuva Olen Suomalainen  -elämänkertaelokuva tulee ensi-

 iltaan 13.9.19. Elokuvan myötä tehdään syys-joulukuun aikana 2019 Olen 

 suomalainen –tribuuttikonserttien sarja. Kiuruveden Vammaisneuvostot on kutsuttu 

 mukaan teemailtaan, joka järjestetään Kiurusalissa la 21.9.19 klo 17. 

 Vammaisneuvostolle hinta on 31,00 €. Esitteessä ilmoittautumista varten yhteystiedot. 
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15. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 Sovitaan seuraava kokous Isossa kokoushuoneessa tiistai 22.10.19 klo 13- 

 Ennen varsinaista kokousta pidetään samassa tilassa Arjen tietosuojakoulutus. 

 

 

16. Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätettiin 13:45 
 

 

 

 

 

 ___________________________  ________________________ 

 Vuokko Niemelä   Ester Halonen 

 vammaisneuvoston puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 ___________________________  ________________________ 

 Eero Kärkkäinen   Raija Toivonen 

 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 


