
Vammaisneuvosto                                                         PÖYTÄKIRJA 
 
                                                                                                                                                              
Paikka           Kiuruveden kaupungintalon iso kokoushuone 
 
Aika               Ti 18.10.2016 klo 12.00 – 14.00 
 

Vuokko Niemelä, puheenjohtaja              
Meeri Penttinen, varapuheenjohtaja, Syöpäyhdistys 
Anna-Liisa Härkönen, Varapäre 
Eero Idström, rahastonhoitaja, Kehitysvammaisten tuki ry 
Toivo Kärkkäinen, Diabetesyhdistys 
Raija Toivonen, Kiuruveden Invalidit ry 
Varajäsenet: 
Maija Tenhunen. Kuulonhuolto Kiuruvesi 

 
Maritta Nevalainen, Kiuruveden seurakunta 
Kari Saastamoinen, kaupunginhallitus / sihteeri 

 
1.                   Kokouksen avaus                     
                       - puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi 
 
2.                   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
                       - kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
3.                   Asialistan hyväksyminen 
                      - esityslista hyväksyttiin asialistaksi              
 
4.                   Edellisen kokouksen pöytäkirja 
                      - edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokpouksessa 
 
5.                   va. kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen esitteli Kiuruveden kaupungin 
yhdenvertaisuussuunnitelman tämän hetkisen version. 
                      Suunnitelma pitää olla valmis vuonna 2017. Teknisen lautakunnan pj. Tuomo 
Saastamoinen kertoi lautakunnan käytäntötavoista. 
                      Kysymyksiä tehtiin  mm. Tk:n remontin, uimahallin remontin ja yläkoulun hissin suhteen. 
Terveyskeskuksen piha-alueen pysäköinti herätti 
                      myös keskustelua. Päätettiin julkaista paikallislehdessä tiedote/ kannanotto väärin 
pysäköidyistä autoista.  
                       
 
6.                   Tuomo Sallinen kertoi, että uusi vammaispoliittinen ohjelma tehdään vuoden 2017 
aikana. 
 
7.                   Kuultiin palaute 31.8 olleesta ulkoilutapahtumasta. Tapahtuma oli onnistunut ja kävijöitä 

oli n. 75 henk. Tulot oli 185€ ja menot 167,54€. 
 
8.                   Kuultiin palaute eväsretkestä, joka tehtiin erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän 

perheiden kanssa 10.9.  
                      Päivä oli mukava ja retkellä oli 9 henkeä. Tarjolla oli ohjelman lisäksi mm. makkaraa ja 

lettuja. 



 
9.                   Kuultiin palaute Kelpopolku tapahtumasta 24.9. Tapahtumassa oli n. 65 kävijää. 

Vammaisneuvostoa edusti paikalla Vuokko Niemelä ja Eija Tamio. 
 
10.                 Maritta Nevalainen kertoi vapaaehtoistyön suunnittelukokouksesta.  
                      Kiuruvesi on mukana Voimaa Vanhuuteen- hankkeessa ja seuraava palaveri pidetään 
8.11 klo 14 seurakuntatalon takkahuoneella. 
                      Palaverin aiheena on liikunnan järjestämisestä ikäihmisille. 
 
11.                Muut asiat 
                      - todettin Kelan uudet aukioloajat : maanantai ja keskiviikko klo 9- 15.30 ( 12-13 suljettu 
).  
                        Käytössä on myös sähköinen ajanavarausjärjestelmä 
                      -  Kiuruveden terveyskeskuksen lääkäritilanne huoletti ja herätti keskustelua. 
 
12.              Uusi kokouspäivä ja kokouksen päätäminen 
                     - seuraava kokous 22.11.2016 klo 12- 14 
                     - puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50. 
 
 
 
 
 
 
 


