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KIURUVEDEN VAMMAISNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 5.10.2021

Neuvosto Kiuruveden vammaisneuvoston kokous
Paikka
Kiuruveden valtuustosali
Aika
5.10.2021 klo 13.00–14.44
Paikalla
Tuula Loijas, Kehitysvammaisten tuki ry
Eero Kärkkäinen, Ylä Savon AVH- Yhdistys
Meeri Penttinen, Syöpäyhdistys
Raija Toivonen, Kiuruveden invalidit ry
Reijo Turunen, Sydänyhdistys
Minna Lapveteläinen, tekninen lautakunta
Petri Veteli, sivistyslautakunta
Poissa

Sihteeri

Maritta Nevalainen, seurakunnan edustaja
Johanna Kainulainen, Varapäre
Valma Pietikäinen, Hengitysyhdistys
Tapani Pennanen, kaupungin hallitus
Katja Kärkkäinen, Ylä-Savon Sote kuntayhtymä

Asialista
1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta. Molemmat ovat
varsinaisia jäseniä.
Neuvosto valitsi puheenjohtajaksi Tuula Loijaksen ja
varapuheenjohtajaksi Eero Kärkkäisen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastajan
valinta
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittu järjestyksessä Eero Kärkkäinen.
3. Toimintasuunnitelman 2022 laatiminen.
Kokouspäivät ovat 15.2,10.5,20.9 ja 15.11.
Neuvosto järjestää vuosittaisen liikuntapäivän.
Esteettömyyskartoituksen järjestäminen keväällä.
Yhteinen kokous keväällä Kiuruveden vanhus- ja
vammaisneuvostolle.
Kiuruveden kaupunki
www.kiuruvesi.fi, p. 040 670 7097
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15.2 kokouksessa suunnitellaan kevään esteettömyyskartoitusta ja
otetaan tarvittaessa kantaa Kela ja VPL kyyteihin.
Kokouksessa käsitellään myös, juhlitaanko vammaisneuvoston 40
vuotismerkkipäivää.
Neuvoston 4 vuotiskauden toiminta suunnitelma
Edistää eri hallinnonalojen, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisyhdistysten välistä
yhteistyötä Kiuruveden kaupungissa
Edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden yhdenvertaista oikeutta
osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten kuntoutukseen ja
koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kult tuuri- ja
harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin palveluihin
Vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii
niiden riittävyydestä ja so veltuvuudesta vammaisille ja
pitkäaikaissairaille
Seurata lakisääteisten vammaisia koskevien palvelujen, tukitoimien ja
muiden etuuksien toteutu mista kaupungissa, Ylä-Savon SOTE Ky:n
alueella ja maakunnassa
Edistää vammaisneuvoston mahdollisuuksia osallistua asioiden
valmisteluun ja vaikuttaa kunnal lishallinnon päätöksiin,
Tehdä aloitteita, esityksiä sekä seurata vammaisten tarpeita ja palvelujen
kehitystä kaupungin alu eella sekä osallistua ja antaa lausuntoja
valmistelijoille ja päätöksentekijöille vammaisia koskevis sa asioissa
Ottaa kantaa erityisesti asemakaavoitukseen, asumiseen,
kaupunkisuunnitteluun, esteettömyyteen, ja rakentamiseen siten, että
vammaisten tarpeet huomioidaan edellä esitettyjen asioiden
valmiste lussa asianmukaisesti
Ohjata vammaispoliittisen ohjelman valmistelua sekä seurata
vammaispoliittisen ohjelman toteutumista kaupungissa
Kiinnittää huomiota ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyteen kaupungin
asioiden valmistelussa ja julkisuudessa
Järjestää eri tahojen kanssa yhteistä toimintaa, koulutuksia, retkiä ja
muita tilaisuuksia sekä lisätä kaupungin asukkaiden ja yhdistysten välistä
vuorovaikutusta,
Hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat
kaupunginhallituksen antamat tehtävät,
Valmistella tarvittavat kertomukset ja raportit toiminnastaan.
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Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta ja vaikuttaa ihmisten
asenteisiin vammaisia ihmisiä kohtaan
Myöntää tarvittaessa palkinnon, tunnustuksen tai muun
kunnianosoituksen yksittäiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle
toiminnasta, jolla on edistetty vammaisten osallistumista kaupungin ja
yhteiskunnan toimintaan niiden tasa-arvoisena jäsenenä.
4. Säästöpankin tilillä olevien loppuvarojen käyttösuunnitelma
Loppuvaroilla pidetään osin omakustanteinen ruokailu 10.11.2021.
klo.13.30. sisältäen laulutuokion Peltohovissa.
Meeri varmistaa laulajan tilaisuuteen ja Raija kysyy tilat.
60 henkilöä enimmillään tilaisuuteen.
Kiuruvesi lehteen tulee 3.11. ilmoitus tapahtumasta.
Ilmoittautuminen 7.11 mennessä.
Tapahtuma kohdistetaan tasapuolisesti vammaispuolen henkilöille.
Vammaisneuvosto valtuuttaa puheenjohtaja Tuula Loijaksen
lopettamaan säästöpankissa olevan tilin, edellä mainittujen ruokailu
kustannuksien jälkeen. Mahdolliset ylijäävät varat puheenjohtaja
Tuula nostaa käteisenä neuvoston kahvikassaksi.
5. Muut asiat
Liikkumisen sujuvuuden parantaminen Ylä-Savossa / Edustajan
nimeäminen työryhmään
Neuvosto nimesi työryhmään Eero Kärkkäisen
Muistetaan pitkäaikaista vammaisneuvoston jäsentä adressilla.
Tuula Loijas tekee tilauksen.
Terveyskeskuksen parkkipaikan valot.
Neuvoston edustaja käynyt paikan päällä tarkistamassa valot.
Ainut etupihalla päällä ollut valo ilta aikaan, on ollut pääoven
yläpuolella oleva valo.
Teknisessä lautakunnassa selvitetään asiaa.
Neuvosto tekee asiasta tarvittaessa kuntaan selvityspyynnön,
alueen turvallisen valaistuksen selvittämiseksi.
Ensi vuoden alusta tulevaan pienen elekeräykseen, neuvosto ei
neuvostona osallistu. Osallistujat ovat alueen järjestöjä, jotka jo
valittu.
6. Seuraava kokous 15.2 klo 12.00
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Tuula Loijas
puheenjohtaja

Katja Kärkkäinen
sihteeri

Eero Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastaja
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