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TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 

 

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi tilintarkastus.  

 

Valtuustostrategia – seminaarin nimettiin osallistujaksi varapuheenjohtaja Eero 

Kärkkäinen.  

 

Osallistuttiin Asumis- ja ympäristövisioinnin keskustelutilaisuuteen Mirja Nuutisen 

kutsumana. 

 

Alkuvuoden aikana päivitettiin Kiuruveden vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2018 

-2021 yhteistyössä kaupunginsihteeri Noora Pajarin kanssa. Kaupunginhallitus 

hyväksyi ohjelman kokouksessaan 12.3.18 ja Kaupunginvaltuusto myöhemmin 

kokouksessaan 21.5.2018. 

 

Maaliskuun kokouksessa Diabeteshoitaja Leena Qvick kävi kertomassa 

diabeteshoidosta. 

 

Maaliskuulla käytiin yhdessä kaikkien vammaisjärjestöjen kanssa katsomassa 

teatteriesitys ”Mielensä pahoittaja”.  Teatterimatka rahoitettiin seurakunnan 

myöntämällä 700,00 € avustuksella.  Mukana teatterissa oli 100 henkilöä avustajineen. 

 

Huhtikuun alussa jäähallilla luovutettiin Kiuruveden vammaisneuvostolle Lions Club 

Kiuruvesi/Nivan myöntämä 1000 € lahjoitus. 

 

Huhtikuussa oli kulttuuritalo -Kiurusalissa Marja Korhonen, neliraajahalvaantuneena 

avustajien kanssa kertomassa elämäntarinaansa. Tilaisuuden maksoi Marja Partanen. 

Vammaisneuvosto oli järjestelyissä mukana. 

 

Kuopiossa yhteistyöpäivillä olivat puheenjohtaja Vuokko Niemelä ja Tuula Loijas. 

Yhteistyöpäivien aiheena olivat: Sote uudistus, valinnanvapaus ja henkilökohtaisen 

budjetin käyttö. 

  

Huhtikuussa 20.4.18 Antti Nevalainen oli esittelemässä ”Kuuloesteettömyys 

Kiuruvedellä” -yrityksen toimintaa. 

Mukana oli Matti Jokitalo, rakennustarkastaja, Tuomo Halme ja Vuokko Niemelä 

vammaisten edustajana. 

 

Toukokuussa 3.5.18 kävimme tutustumassa Toimisäätiön toimintaan. 

 

Toukokuun kokouksen alussa yhdessä vanhusneuvoston kanssa kuulimme Y-S SOTE 

Ky:n työntekijän esittelyn tabletin käytöstä kotipalvelu asiakkaille. 
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Lassi Myllylä kertoi myös uimahallin valmistumisesta sekä tulevan vuoden 

liikuntaryhmistä erityisliikunnan puolella. 

 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheiden yhteinen virkistysraha 

avustuksesta käytettiin alakoulun erityisluokka, heidän vanhempiaan ja opettajat 

uimahalliretkellä Pyhäsalmessa.  

 

25.5.18 Kuopiossa Maakunnallinen vammaisneuvoston tapaaminen.  Mukaan oli 

kutsuttu pj. ja Tuula Loijas autokuskin roolissa. 

 

Yläkoulun erityisluokka, opettajat ja osa vanhempia osallistuivat keilahalli käyntiin. 

Käynnille oli järjestetty tarjoilua. 

 

28.5.18 Yläkoulun vierailulla yhdeksäsluokkalaisten vieraana olivat varapj. Eero 

Kärkkäinen ja Tuula Loijas ohjelmalla, yhteisöllisyys. 

 

Käytettiin osa huhtikuussa myönnetystä 1000 € lahjoituksesta kesäteatteri 

näytökseen ”Kaikentakana on nainen”. Mukana oli 80 henkilöä ja 12 avustajaa. 

 

Elokuussa olleen kokouksen kokouspäivänä käytiin aluksi tutustumassa remontoituun 

uimahalliin. Huomautettavaa löytyi mm: Inva-WC tiloista, valaistuksesta, 

opastekylteistä ja ulkoportaista, joista puuttui turvakaide. Myös pesulaveri puuttui ja 

allashissiä ei ole korjattu. 

 

Elokuulla oli perinteinen ulkoilutapahtuma, johon osallistui 80 henkilöä. 

 

Maakunnallinen vammaisneuvoston suunnittelukokous oli Kuopiossa. Siellä oli 

mukana Tuula Loijas. 

 

Seutukunnalliseen Vanhus-ja vammaisneuvojen tapaamiseen osallistui Raija 

Toivonen.  Aiheena oli taksi uudistus. 

 

Ylä-Savon Vanhus- ja vammaisjärjestöjen nimissä osallistujat tekivät vaatimuksen 

taksiliikenteen ongelmien korjaamiseksi KELA:lle ja Liikenne- ja 

viestintäministeriöön. 

 

Syyskuun kokouksen alussa Lions Club Kiuruvesi/Helmiinat lahjoitti 550 € 

erityislasten ja nuorten virkistyskäyttöön. 

Kiuruveden invalidien käyttöön myönnettiin 100 € Kiuruveden keilahallissa 

järjestettävään lasten tapahtumaan. 

 

100 € virkistysrahoista annettiin Varapäreen keilailutapatumaan. 

 

Lokakuulla järjestettiin Karaoke-/tanssi tapahtuma Peltohovissa, jossa ruokailtiin 

aluksi.  Tähän käytettiin 500 € Lions Club Kiuruvesi/ Nivan lahjoituksesta. 
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Seutukunnallinen Vanhus- ja vammaisneuvostojen tapaaminen oli Sonkajärvellä, 

jonne oli kutsuttu neuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Sonkajärvellä oli 

mukana varapj. Eero Kärkkäinen. 

 

Maakunnallinen vammaisfoorumi järjestettiin Hotelli Iso Valkeisilla, Kuopiossa. 

Sinne järjestettiin yhteinen linja-autokuljetus Vieremän ja Lapinlahden kanssa. 

 

Vuoden viimeinen kokous jäi pitämättä sihteerin puuttuessa. 

  

 


