KIURUVESI
KIURUVEDEN VAMMAISNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 3/2020

KIURUVEDEN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika

3.11.2020 klo 14:00- 15:34

Paikka

Kaupungin talo, Valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi

Läsnä

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
Kari Saastamoinen, kaupunginhallituksen edustaja
Minna Lapveteläinen, sivistyslautakunnan edustaja
Katja Kärkkäinen, sihteeri Ylä-Savon Sote kuntayhtymä

Poissa

Kati Huttunen, teknisen lautakunnan edustaja
Toivo Kärkkäinen, Diabetesyhdistys
Maritta Nevalainen, srk:n edustaja

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
5 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija
Toivonen ja Anna-Liisa Härkönen
6§ Sihteerin työnkuva, soten kirjelmä. Käsitellään myös, kenelle lähetetään
kutsukirjeet ja miten
Keskustelua sihteerin työnkuvasta.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän johtoryhmä on päättänyt
6.10. sihteerin työ aika on tekninen sihteeri 20% ja
asumispalveluiden toimialasihteeri 80%. Neuvosto katsoo
seuraavaan kokoukseen lakipykälät, mitkä ohjaavat
sihteerin tehtäviä.
Esityslista ja edellinen pöytäkirja lähetetään varsinaisille-,
vara-, ja edustajajäsenille. Varsinaisen jäsenen estyttyä
tulemasta kokoukseen, hän ilmoittaa itse asian varajäsenelleen. Esityslistaan merkitään, varajäsen kutsutaan
tarvittaessa.
7§ Vammaisneuvoston pankkitili / Ly tunnus
Puheenjohtaja selvittänyt asiaa.
Neuvosto keskusteli vaihtoehdoista.
Odotetaan säästöpankin vastausta.
8§ Vammaisneuvoston kotisivut / facebook sivut ja niiden ylläpitäjä
Kotisivut lakkautettu vuoden vaihteessa. Sivuilla on
toimintasuunnitelmat, toimintasäännöt, toimintakertomukset, pöytäkirjat ja kuvia.
Kiuruveden kaupunki maksaa tarvittaessa avauksesta tulevan maksun 81,58€. Eero Kärkkäinen sopinut asian
Kiuruveden kaupungin kanssa.
Kaupunki sovitaan ylläpitäjäksi vammaisneuvoston
sivulle.
Keskustelua vammaisneuvostolle perustettavista
Facebook sivuista.
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Sivujen todettiin olevan hyvä olla olemassa, tapahtumien
tiedottamiseen. Ylläpitäjää ei nyt valittu. Asia siirtyy ensi
vuoden alkuun.
9§ Kaupungin vastaus terveyskeskuksen ulkotilojen valaistuksesta
Kiuruveden kaupunki ei ole tänä vuonna varannut varoja
terveyskeskuksen ulkotilojen valaistuksen korjaukseen.
Kiuruveden vammaisneuvosto esittää Kiuruveden
tekniselle palvelukeskukselle kartoitus käyntiä terveyskeskuksen piha- ja takaosan alueelle valaistuksen
tarkistusta varten. Valaistus on riittämätön aamuisin ja
iltaisin. Jos valaistus todetaan heikoksi tai puutteelliseksi
tarkistuskäynnillä, neuvosto esittää korjausta ensi vuoden
talousarvioon Kiuruveden kaupungille.
10§ Kauppojen esteettömyys
Neuvosto toi esille tilanteita kaupoissa, kun tavarat ovat
kauppojen käytävillä.
Korona tilanteen todettiin vaikuttavan yleisesti kauppojen
tilanteisiin.
Neuvosto seuraa tilannetta kaupoissa.
Osuuspankin oven todettu aukeavan väärään suuntaan
pyörätuolilla sisään mentäessä.
Osuuspankin oven avaus suunnasta annettu palautetta
osuuspankkiin.
11§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Puheenjohtaja tekee seuraavaan kokoukseen toiminta
suunnitelman.
12§ Muut asiat

Ylä-Savon Vakka hankkeen tapahtuma tuotiin neuvostolle
tietoon
Luiska on tehty sovitusti nivan koululle.
Ikäihmisten puisto avattu raivaajapuistoon, puisto on
kaikkien käytössä

13§ Seuraavan kokouksen ajankohta
15.12.2020 klo 13.00. Peltohovi.
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14§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen

Tuula Loijas
puheenjohtaja

Katja Kärkkäinen
sihteeri

Anna-Liisa Härkönen
pöytäkirjantarkastaja

Raija Toivonen
pöytäkirjantarkastaja
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