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Muistion laati: Helena Haataja 
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Läsnä: Niemelä Vuokko, pj 

            Haataja Helena ,siht.varapäre 

            Penttinen Meeri, syöpäyhdistys, varapj 

            Idström Eero, kehitysvammaisten tuki ry 

            Kärkkäinen Eero, aivohalvaus.ja afasia 

            Kärkkäinen Toivo, diabetesyhdistys 

            Kärkkäinen Lea, näönhuolto 

            Toivonen Raija, Kiuruveden invalidit 

            Tenhunen Maija, kuulonhuolto 

             Hyvönen Kaisa, omaiset mielenterveystyön tukena ry. Itä-Suomi 

             Väyrynen Helmi, nivelpiiri 

             Tamio Eija, sydänyhdistys ry 

              Kaikkonen Valma, hengitysyhdistys 

              Nevalainen Marita, seurakunta 

              Partanen Pauli, parkisonkerho 

             Saastamoinen Kari, kaupunginhallitus 

             Tikkanen Sari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Kokous todettiin lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

2. Hyväksyttiin kokouksen asialista. 

3. Helena Haataja luki edellisen kokouksen muistion ja se hyväksyttiin korjauksella kohtaan 9:n muut 

asiat: nivelpiirin tapahtuma 18.3:tta ei 18.2. 



4. Vieraana  kokouksessa  oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Tikkanen. Vammaisneuvoston 

puheenjohtaja Vuokko Niemelä esitteli  vammaisneuvoston  syntyhistoriaa ja sen nykyistä 

toimintaa Kiuruvedellä Sari Tikkaselle. Sari Tikkanen toi puolestaan kaupungin terveisiä kokoukselle. 

Hän kiitteli vammaisneuvoston toimintaa hyväksi ja erittäin tärkeäksi. Vuokko Niemelä sai kutsun 

kaupunginhallituksen suunnittelu kokoukseen kertomaan vammaisneuvoston toiminnasta ja 

toiveista. Kokoukseen kutsutaan myös erilautakuntien puheenjohtajat. Sari Tikkanen kertoi 

valtionosuus uudistuksesta ja sen vaikutuksista.  Kiuruveden vahvuuksista  ja  sen kattavista 

palveluista. Tikkanen piti tärkeänä Soten neuvotteluissa, että terveyskeskuksesta pidetään kiinni. 

Yleistä keskustelua käytiin vilkkaasti ja kokousedustajia askarrutti mm. saattohoitohuoneen puute 

Veikkolasta,josta kannanotto vammaisneuvostolta Sotelle.  Lautakuntiin tietoa siitä, että 

vammaisneuvostolta voi pyytää lausuntoja. Valtuuston pitäisi lukea vammaispoliittinen ohjelma, 

muistin virkistämiseksi mihin ovat sitoutuneet. Jatkossakin otettaisiin huomioon paikkoja 

täytettäessä Soten ja vammaisneuvoston hallituksiin, että tehtävään tulisi valita sama henkilö. 

Vammaisneuvoston taloudellinen tila myös aiheutti kysymyksiä. Kiuruveden Vammaisneuvoston 

kotisivuilla kävijöitä yli 17000:tta Sari Tikkanen poistui kokouksesta 12.57. 

5. Keskusteltiin kevät markkinoille osallistumisesta, jotka päätettiin jättää tällä kertaa väliin ja 

palataan asiaan syysmarkkinoitten aikaan. 

6. Ylä-koulun vierailu ke 23.4.2014 klo: 12,00 alkaen. Timo Toivonen, Vuokko Niemelä, Raija Toivonen 

ja Helmi Väyrynen menevät. Timo Toivoselle Maksetaan pieni korvaus kyydistä ym. muista kuluista 

30e. 

7. Vapputanssit 30.4.2014. Puistonkulma on varattu, vuokra on 100e sisältäen kahvinkeittimen. 

Musiikista vastaa Juha Remes, hän pystyy soittamaan laitteillaan orkesteria vastaavaa musiikkia la 

laulaa myös. Palkkio on 200e. Eero Idström hoitaa ilmoituksen poliisille, hän myös huolehtii Meeri 

Penttisen kanssa pääsylipuista. Eero huolehtii myös paikalle ensiapu tarvikkeet. Vuokko Niemelä 

huolehtii ilmoituksen terveystarkastajalle ja tilaa munkit Kiurulaisen leipomolta. Turvallisuus 

suunnitelman laatii myös Vuokko. Helena Haataja Kysyy onko sellaista valmiina  Puistonkulmalla. 

Meeri Penttinen tekee 30l simaa. Valma Kaikkonen ja Maija Tenhunen vastaavat kahviosta. 

Arpajaisvoittot kerätään siten, että jokainen yhdistys tuo 2 kpl voittoja seuraavaan kokoukseen niin 

päästään tekemään voitto listoja. Jokainen voi myös leipoa jotakin. Arpoja myyvät Helmi Väyrynen 

ja Eila Tamio. Helmi on jo kysynyt järjestyksenvalvojat tapahtumaan. Grilliä kysyy Maritta 

Nevalainen  Diakoni yhdistykseltä. Narikasta vastaa Raija Toivonen ja Eero Kärkkäinen.  Hinnat:                                                                             

       liput 3e,arpa 2e, kahvi 1e, sima 1 e, makkara ja pillimehu 2 e. 

              Kiuruvesilehdessä  ilmoitetaan  rivi-ilmoitus palstalla tapahtumasta  joka on kaikille avoin. Myös lähi             

              kuntiin ilmoitellaan.    

          

 

 



  8 Muut esille tulevat asiat: Henkisen Hyvän mielen viikolla to 24.4.2014 klo: 19-20  on Kiuru-salissa 

vieraana Kristian Meurman  joka kertoo omasta elämästään ja laulaa. Lippuja saa Leppäkertusta 5e kpl. 

Sama esitys on päivällä klo: 13-14  lukiolla.    Yhteistyössä on Sote, Varapäre, seurakunta ja Oma ry. 

Vammaisneuvosto varaa Kiuru-salin joka on maksuton. Raimo Partanen kertoi  tulevasta tapahtumasta  

Monologista Mr. Parkison esityksestä 29.4.2014 Kiuru-salissa, liput 20e.                                              

 
                                                                                                        
Neurologisten vammaisjärjestön järjestämä luento Muistathan pää-asian  vammaisten  henkilöiden  

oikeuksista  12.3.2014. klo:13-16. 

Opiskelijat tekevät Palvelu-opasta , siihen voitaisiin laittaa myös tietoa vammaisneuvoston toiminnasta. 

Aspan tiedotus: Valtakunnallinen selvitys  pitkä-aikaisesti sairaiden vammaisten ihmisten asumisesta. 

Yhteenveto luettavissa www.aspasaatio.fi/nv selvitys.  

Verokortit toimitetaan Irma Karikummulle. 

 

9   Seuraava kokous 18.3.2014 klo: 12-14.  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:13.46. 

http://www.aspasaatio.fi/nv

