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PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA

AIKA

keskiviikko 11.3.2020 klo 13.30 - 15

PAIKKA

Työkeskus Pyhähiisi, Yrittäjäntie 21

1/2020

Läsnä
Kala- ja Pyhäjokilaakson epilepsia yhd.
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Pyhäjärven os.
Lapsiperheiden edustaja
Me Itse ry Pyhäjärvi
Kaupunginhallituksen edustaja
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Tekninen toimi

Mauri Kinnunen
Sisko Niskanen
Katja Paasonen poistui klo 14.23
Heikki Suvilehto
Heikki Koski
Päivi Roivas
Sami Laukkanen

Kutsuttuna

Hyvinvointi-sote projektipäällikkö

Arja Rantapelkonen

Poissa

Pyhäjärven Sydänyhdistys ry
Pyhäjärven Nativa ry
Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry
Keskipohjan diabetes ry
Sihteeri

Seija Mustaparta, pj.
Mika Hälinen, vara pj
Marjut Kinnunen
Merja Rauno
Eeva Vaskilampi

Kokouksen aluksi kuultiin esittely Työkeskus Pyhähiiden toiminnasta klo 14:11
asti.
§ 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Vammaisneuvoston läsnä olevista edustajista Mauri Kinnusen johdolla avattiin
kokous. (Hallintosääntö § 132). Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri
Kinnunen ja sihteeriksi Arja Rantapelkonen. Puheenjohtaja totesi läsnäolijat
§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sisko Niskanen ja Heikki Suvilehto
§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys siten, että esityslistan § 6 kohtaa, vammaisneuvoston
toimintakertomus vuodelta 2019, ei käsitellä kokouksessa. Esityslistan § 7
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erityisryhmien tanssit kesällä 2020 muuttuu § 6:ksi ja esityslistan viimeinen § 10
muuttuu § 9:ksi, joka on kokouksen päättäminen.
§ 5 Ajankohtaiskatsaus, jäsenten tuomat järjestökuulumiset
Esitys: Vammaisneuvosto merkitsee kuulumiset tiedoksi.
Päätös: Vammaisneuvosto päätti merkitä jäsenten tuomia asioita kohtaan muut
asiat.

§ 6 Erityisryhmien tanssit kesällä 2020
Vuonna 2019 Aurinkoranta-Koti yhteistyökumppaneineen järjesti juhannusviikolla
erityisryhmien tanssit Suurlavalla. Tanssitapahtuma oli onnistunut ja se on
tarkoitus järjestää tänäkin kesänä.
Keskustellaan kokouksessa vammaisneuvoston mahdollisesta mukana olosta
tanssitapahtuman järjestämisessä.
Esitys: Vammaisneuvosto keskustelee asiasta ja päättää mukana olosta.
Päätös: Vammaisneuvosto päätti olla mukana erityisryhmien tanssitapahtuman
järjestelyissä.
§ 7 Muut asiat
- 27.-28.11.2019 pidettyjen vammaisneuvostopäivien materiaalit löytyvät
osoitteesta: https://vane.to/artikkeli/-/asset_publisher/vammaisneuvostopaivienmateriaalit
- Vanhus- ja vammaisneuvostoiden yhteiset jumalanpalvelusvuorot su 19.4.2020
ja su 1.11.2020
- Pyhäjärven hyvinvointikysely kaupunkilaisille menossa, vastata voi 15.3.2020
mennessä joko verkkokyselyyn kaupungin sivuilta tai paperiversiona esim.
kaupungintalolla, kirjastossa ja terveyskeskuksessa.
- Tulossa Hyvinvointipäivä ikääntyville to 2.4. kaupungintalolla teemalla Kotona
koko elämä ja yleinen hyvinvointipäivä pe 8.5. Keskuskoululla.
- Pyhäjärven kehitysvammaisten tukiyhdistys on järjestämässä yhteistyössä
PPKY Selänteen ja Tukena Kaislarannan kanssa kehitysvammaisten läheisille
keskustelutilaisuuden kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden
( IMO ) vahvistamisesta ja heidän asioiden hoitamisen tukemisesta.
Tilaisuus on Kaislarannassa 28.4.2020. Tarkemmat tiedot tulevat myöhemmin.
Tiedoksi:
- Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE 11.2.2020. Kirje
kunnille: vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen
päätöksentekoon
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Päätös: Merkittiin tiedoksi saatettavat asiat ja § 5 käsittelyn kohdalla keskustelun
kuluessa seuraavat asiat
- Huoli tiestön ja pyöräteiden huonosta kunnosta sekä keskustan
liikenneympyrän näköesteistä. Pyöräteiden lumenauraus puutteellista.
- Toipilaspoluilta puuttuvat katuvalot
- Huoli pankkipalvelujen heikentymisestä ja esteettömän kulun puutteesta
pankkiautomaateille.
- Toive selkokielisistä kirjoituksista ja ohjeista
- Syöpäyhdistyksen järjestämä luento tammikuulla, jossa runsas osanotto.
Roosanauhan tuloja käytettiin tapahtuman toteuttamiseen.
§ 8 Jäsenten uudet aloitteet
Ei ollut
§ 9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00

Pyhäjärvi __25_/_3__2020

Mauri Kinnunen
Kokouksen puheenjohtaja

Arja Rantapelkonen
Kokouksen sihteeri

Sisko Niskanen
Pöytäkirjantarkastaja

Heikki Suvilehto
Pöytäkirjantarkastaja

