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AIKA Perjantai 12.11.2021 klo 14-15.10 

 
PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, Pyhäjärven kaupungintalo 

 
Läsnä Martti Ruotsalainen, puheenjohtaja        
 Mika Hälinen, varapuheenjohtaja 
 Mauri Kinnunen, jäsen 
 Sisko Niskanen, jäsen 
 Heikki Suvilehto, jäsen 
 Katja Paasonen, jäsen 
 Raija Leppäharju, Khall. edustaja 
 Sami Laukkanen, tekninen johtaja 

 Jenni Kumpumäki, yhteisöasiamies/sihteeri 

 Sari Nissilä, talous- ja hallintojohtaja, poistui klo 14.30-14.40 

 Ritva Rönkkö, työllisyyskoordinaattori 

Poissa Jaana Olkkonen, PPKY Selänteen edustaja 

 Merja Rauno, jäsen 

 

 § 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

  
 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.  

 
§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Kinnunen ja Heikki Suvilehto. 

 
§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen  

  
 Hyväksyttiin työjärjestys.   

  

§ 5 Ajankohtaiskatsaus, jäsenten tuomat kuulumiset 

  

Kuullaan vammaisneuvoston jäsenten kuulumiset. 

 

Esitys: Vammaisneuvosto merkitsee kuulumiset tiedoksi. 

Päätös: Vammaisneuvosto merkitsi kuulumiset tiedoksi 

 

 

 

§ 6 Vammaisneuvoston määrärahaesitys vuoden 2022 talousarvioon 

 

Talous- ja hallintojohtaja esittelee. Kaupungin talousarvioon vammaisneuvoston 
kustannuspaikalle on vuodelle 2021 varattu yhteensä 3520 euron määräraha. 



 
Keskustellaan määrärahasta sekä vammaisneuvoston toiminnalle talousarvioon 
asetetuista tavoitteista. 

 
Esitys: Vammaisneuvosto tekee esityksen kaupungin talousarvioon vammaisneuvoston 
määrärahasta vuodelle 2022. 
Päätös: Vammaisneuvosto esittää vammaisneuvoston määrärahaksi vuoden 2022 

talousarvioon 3520 euroa, samaa kuin vuonna 2021. 

 
§ 7 Osatyökykyisten työllistyminen ja työllistymisasiaa 

 

Työllisyyskoordinaattori esittelee Pyhäjärven kaupungin nykyistä työllisyystilannetta, 

9/2021 katsauksen mukaan pyhäjärvisistä 1900 henkilöä luetaan työvoimaan, tästä 10,8 

% on työttömänä.  Osatyökykyisten mahdollisuutta työllistyä voidaan tukea mm. 

palkkatuen, työkokeilun, työvalmennuksen, uravalmennuksen, tuetun oppisopimuksen, 

työolosuhteiden ja työtehtävien muokkaamisella. 

 

Esitys: Vammaisneuvosto merkitsee esityksen tiedoksi 

Päätös: Vammaisneuvosto kiitti esityksestä ja merkitsee tiedoksi.  

 
§ 8 Muut asiat 

- Vammaisneuvostopäivä 22.11.–23.11.2021 klo 13–16.  

Vammaisneuvostopäivä järjestetään kaksipäiväisenä verkkotapahtumana 22.11-

23.11.2021. Päivän teemoina: ”Vammaisneuvostot kaikkien vammaisten asialla – 

vammaisneuvostojen asema, toiminta ja vaikuttamismahdollisuudet kunnissa” ja 

”Vammaisneuvostot tulevilla hyvinvointialueilla – mitä kunnissa tapahtuu jatkossa?”.  

Sovittiin, että sihteeri välittää ohjelma- ja ilmoittautumistiedot vammaisneuvoston 

jäsenille. Mahdollista myös tulla seuraamaan yhteisesti – sihteeri varaa tilan, jos 

kiinnostuneita on.  

 
§ 9 Jäsenten uudet ehdotukset/aloitteet 

-Liikuntapalvelut. Vammaisneuvosto pyytää esittelyä kaupungin liikuntapalveluista. 

Sihteeri kutsuu Marko Pehkosen seuraavaan vammaisneuvoston kokoukseen.  

 

§ 10 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokouksessa ja päätti kokouksen klo 

15.10.  

 

 

 

 

 Martti Ruotsalainen  Jenni Kumpumäki 

 Vammaisneuvoston puheenjohtaja Vammaisneuvoston sihteeri 

 

 

 

Mauri Kinnunen  Heikki Suvilehto 

 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 

 


