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Paikka

Valtuustosali, Harjukatu 2, 74700 Kiuruvesi

Paikalla
Tuula Loijas, puheenjohtaja, Kehitysvammaisten tuki ry
Eero Kärkkäinen varapuheenjohtaja, Ylä-Savon AVH- yhdistys ry
Anna-Liisa Härkönen, Kiuruveden Varapäre
Meeri Penttinen, Syöpäyhdistys
Helena Sivonen, Ylä-Savon AVH- yhdistys ry
Raija Toivonen, Kiuruveden Invalidit ry
Minna Lapveteläinen, sivistyslautakunnan edustaja
Maritta Nevalainen, seurakunnan edustaja
Valma Pietikäinen, Hengitysyhdistys
Poissa
Kati Huttunen, teknisen lautakunnan edustaja
Kari Saastamoinen, kaupunginhallituksen edustaja
Toivo Kärkkäinen, Diabetesyhdistys
Asialista
1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
2.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3.Esityslistan hyväksyminen.
Lisätty kohtaan 6. tilien tarkistus, lisäyksen jälkeen esityslista
hyväksyttiin
4.Edellisen kokouksen 3.11.2020 pöytäkirjan hyväksyminen ja
allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin

5.Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta,
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Kärkkäinen
ja Helena Sivonen.
6.Vammaisneuvoston toiminta suunnitelma vuodelle 2021.
Toimintakertomuksena puheenjohtajan laatima kirje joulukuussa 2020
jäsenille, josta käy ilmi vuoden 2020 aikana tapahtunut toiminta.
Puheenjohtaja käy vammaisneuvoston tilit läpi.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Neuvosto pitää toimintasäännön mukaisen määrän kokouksia.
Esteettömyyteen neuvosto kiinnittää huomiota kaikessa
toiminnassaan ja tarvittaessa otetaan kantaa esteettömyys asioihin.
Huolehditaan tasa-arvoisuudesta ja vammaisten äänen
saattamisesta kuulluksi.
Pidetään huolta vammaisten tasa-arvoisuudesta ja
yhdenvertaisuudesta Kiuruveden ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
alueella.
Kirkossa tullaan käymään tarkistamassa esteetön pääsy alttarille,
tarvittaessa palautteen anto kirkkovaltuustolle.
Vammaisneuvoston neljä vuotinen kausi päättyy tänä keväänä,
syksyllä jatkaa uudet jäsenet.
Tullaan järjestämään kokous, johon pyydetään edustajaa Ylä-Savon
SOTE kuntayhtymältä, Honkalammen säätiöltä ja Spesiolta
antamaan lisätietoa neuvostolle henkilökohtaisen avunantajien
toiminnasta. Kokoukseen kutsutaan myös vammaisia ja heidän
omaisiaan.
Kaikessa neuvoston toiminnassa tullaan huomioimaan korona
tilanne.
Toimintakertomusta ei laadita Iisalmen hallintojohtaja Tiina
Karppiselta saadun ohjeistuksen mukaan. Perustelut: Neuvoston
määrärahat eivät ole toimintakertomuksesta riippuvaisia ja
neuvostojen toiminta näkyy edellisen vuoden pöytäkirjoista.
Neuvosto hyväksyy toimintatavan.
Puheenjohtaja kävi tilit läpi. Neuvosto hyväksyy tilit
allekirjoituksillaan.
7.Vammaisneuvoston tiedot löytyvät jatkossa Kiuruveden sivuilta
vaikuttaminen välilehdeltä. Valitaan facebook sivujen ylläpitäjä.
Neuvosto päätti, ettei vanhoja kotisivuja lähdetä nyt aukaisemaan.
Paperiset löytyvät kaupungin arkistosta tarvittaessa.

Tälle kaudelle ei valita facebook sivujen ylläpitäjää. Tämä asia
siirtyy seuraavalle kaudelle.
8.Terveyskeskuksen valaistuksen korjaaminen Kiuruveden
kaupunginhallituksen budjettikäsittelyssä.
Tekniseltä lautakunnalta saatiin kokouksessa tieto,
Kiuruveden terveyskeskuksen valaistus on nyt korjattu aloitteen
mukaisesti.
9.Seurakunnan myöntämän avustus rahan käyttösuunnitelma
Korona tilanteen vuoksi siirretään suunnitteleminen keväämmälle.
10.Liikkeiden esteettömyys. Valitaan henkilö joka käy tarkistamassa, onko
osuuspankin oven avaus suunta asia korjattu. Jos asiaa ei ole korjattu, asian
selvittäminen missä vaiheessa tilanne on. Ilmoitus seuraavaan kokoukseen.
Raija Toivonen on käynyt tarkistamassa osuuspankin oven tilanteen.
Tilanne nyt kunnossa. Sähköisesti avautuvaa ovea ei ole, mutta
pyörällisellä apuvälineellä pääsee osuuspankkiin nyt sisään.
Neuvosto päättää seurata yleisesti esteettömyys tilanteita
kaupoissa.
11.Edustajien nimeäminen / ehdottaminen seuraavaan vammaisneuvostoon.
Jokaisesta yhdistyksestä ehdokkaan nimeäminen.
Jokainen neuvoston jäsen esittää asian omissa yhdistyksissään.
Jokaisesta yhdistyksistä neuvoston jäsen tuo nimetyt/ nimetyn
ehdokkaan seuraavaan neuvoston kokoukseen.
Puheenjohtajalle tieto sähköpostiin ehdokkaista.
12.Yhteisvastuukeräys. Puheenjohtaja osallistuu. Muiden jäsenten halukkuus
yhteisvastuukeräykseen osallistumisesta.
Halukkaat yhdistykset yhteisvastuu keräykseen ottavat suoraan
yhteyden Maritta Nevalaiseen lisätietojen saamista varten.
13.Muut asiat
Vammaisneuvosto muistanut entistä neuvoston jäsentä muisto adressilla.
Merkitään tiedoksi
Loppuvuoden kokouspäivien suunnittelu
Loppuvuoden sovitut kokous päivät 30.3, 18.5, 17.8 ja 5.10.
Selvitetään neuvoston tarve kutsua esittelijä vammaispalvelupuolelta
kertomaan ajankohtaisista asioita.
Neuvosto kutsuu esittelijät tarvittaessa

Liitteenä kaupunginhallituksen esityslista äänestyspaikoista,
Neuvosto tarkistaa paikkoja ja lähettää kyselyn etukäteen paikkojen
esteettömyydestä paikkojen järjestäjälle.
14.Seuraavan kokouksen ajankohta
30.3.2021 klo. 14:00
15.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.16.00
Tuula Loijas
puheenjohtaja

Katja Kärkkäinen
sihteeri

Eero Kärkkäinen
pöytäkirjantarkistaja

Helena Sivonen
pöytäkirjantarkistaja

