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torstai 26.9.2019 klo 14 - 16
lautakunnan kokoushuone 331, Tulliportinkatu 17 B, 3. kerros
Antti Tuononen
puheenjohtaja
Jukka Asumaa
Tuomo Burman
Sirpa Jouhkimo
Tapio Ovaskainen
Helena Liukkunen
Mika Saastamoinen

jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen

Laura Eskanen
Kirsi Rönkkö

vammaispalvelupäällikkö, perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualue, kokouksen sihteeri
kulttuurisuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Ritva Mikkola
Tytti Koslonen

luottamushenkilöedustaja, varajäsen
luottamushenkilöedustaja, jäsen

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Antti Tuononen avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokoukselle työjärjestykseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 6/2019 pöytäkirja.

5 Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus
Rakennuttaja Timo Tanninen Kuopion tilakeskukselta esitteli Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskusta. Kuopion kaupunki osti ammusvaraston alueen
ja luolastot vuonna 2014. Hankkeessa käsitellään luolia 1 – 7, pinta-ala noin
5 000 m2. Hankkeen kustannusarvio on 35,5 M€. Tiloihin tulee liikuntakäyttöä (2 500 hlöä) ja tapahtumakäyttöä (4 000 hlöä) sekä 7 500 henkilön väestönsuojapaikka. Hankkeessa on menossa suunnitteluvaihe kesäkuuhun 2020
asti. Hanke on valmis kesällä 2022.
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Luolastoon on yksi pääsisäänkäynti. Katsomotilat ovat 2. kerroksessa, pukuhuonetiloja on sekä 1. että 2. kerroksissa. Parvelta 2. kerroksesta on näkyvyys
pelikentille. Esteellisyysasiat on huomioitu hankkeen suunnittelussa. Hankkeessa on erillinen akustiikkasuunnittelija. Myös värisuunnittelu huomioidaan hankkeen suunnittelussa. Hätätilanteessa on käytettävissä kaikki luolaston uloskäytävät. Tiloihin tulee liikuntaesteisiä pukuhuonetiloja ja wc-tiloja.
3. kerroksessa on pääasiassa tekniikkaa ja vapaata tilaa pelikenttien yläpuolella. Lisäksi sinne on mahdollista tehdä toimistotilavarausta.
Luolasto on samassa tasossa 1. kerrokseltaan kuin ns. katutaso. Pääasiallisesti
pysäköinti tapahtuu Savilahden pysäköintilaitoksissa. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on huoltotie. Pääsisäänkäynnin välittömään läheisyyteen tulee 13 pysäköintipaikkaa. Pääsisäänkäynnin eteen tulee kääntöympyrä, mikä mahdollistaa esimerkiksi taksiliikenteen pääovelle.
Hyvinvoinnin palvelualue on tiloissa pääkäyttäjänä ja vuokraa tiloja eteenpäin. Eri urheilulajien edustajia on kuultu hankkeen suunnitteluvaiheessa.
Antti Tuononen pyysi Timo Tannista kertomaan tilakeskuksen toiminnasta.
Tilakeskus järjestää tiloja kaupungin tarpeisiin. Henkilöstöä on reilu 40 henkilöä. Tilakeskus suunnittelee, korjaa, purkaa ja ylläpitää rakennuksia.

6 Ilmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat asiat
6.1 Kuopiolaisella kilpacheerleading-seuralla Cheer Stars Finlandilla on alkanut uusi paracheer-joukkue, joka on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville.
Treeneihin voi tulla yksin, avustajan tai vaikka sisaruksen kanssa. Apuvälineet
eivät ole myöskään este osallistumiseen. Linkki seuran FB-sivulla olevaan
mainokseen on https://www.facebook.com/cheerstarsfinland/photos/a.616116468449266/2460127867381441/?type=3&theater .
6.2.Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikuntaryhmät on lisätty
kaupungin sivuille helposti tiedotettavien ja jaettavien linkkien muodossa.
Linkki pääsivulle on https://www.kuopio.fi/fi/erityisryhmat ja sieltä löytyy
myös suora linkki liikuntaryhmien aikatauluihin.
Myös aikuisten liikuntaryhmistä löytyy tietoa kaupungin internet-sivuilta.
6.3 Opiskelija Hilla Mäkelä tulee esittelemään opinnäytetyötään verkkosivujen käytettävyydestä vammaisneuvoston joulukuun kokoukseen.
Kuopion kaupungilta Kirsi Rönkkö pyytää henkilöitä (tiedotus- ja verkkoasiantuntijat) keskustelemaan asiasta. Saavutettavuus direktiivistä toivotaan esimerkiksi keskustelua tuolloin.
6.4 Kuopion musiikkikeskuksesta tuottaja Elina Prepula on ehdottanut, että
vammaisneuvosto tulisi kaupunginorkesterin avoimiin harjoituksiin torstaina
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21.11. kello 12. Harjoitusten kesto noin 40 minuuttia. Musiikkikeskukselta tulee edustaja kertomaan talosta, esteettömyydestä ja ohjelmistosta joko ennen
tai jälkeen harjoitusten.
Esitetty ajankohta sopii vammaisneuvostolle. Ilmoittautumiset osallistumisesta Kirsi Rönkölle viikkoa ennen tilaisuutta. Antti Tuononen informoi vammaisneuvostoa ilmoittautumisesta.
6.5 Antti Tuononen kysyy Paula Pakariselta järjestyisikö seuraava vammaisneuvoston kokous Puijo Peakin tiloissa.
6.6 Mika Saastamoinen otti esiin vammaispoliittisen ohjelman, joka on tehty
aikanaan. Hän ehdotti, että ohjelma katsottaisiin läpi ja uudestaan hyväksyttäisiin se päivitettynä.
Vammaispoliittista ohjelmaa ei ole käsitelty ja hyväksytty aikanaan kaupungin
valtuustossa tai kaupungin hallituksessa. Antti Tuononen ehdotti, että tätä
asiaa ei vielä seuraavassa kokouksessa käsitellä.
Antti Tuononen esitti, että vammaisneuvostossa keskusteltaisiin esteettömyydestä ja kaupunkikuvasta. Mika Saastamoinen kertoi, että kaupungilla on
kaupunkikuvatyöryhmä.
Sovittiin ylimääräinen vammaisneuvoston kokous keskiviikko 27.11.2019 klo
14 – 16, Savotalo kokoushuone 313. Antti Tuononen informoi ajankohdan
vammaisneuvoston jäsenille. Vammaispalveluista Laura Eskanen pyytää paikalle viranhaltijoita. Käydään tuolloin keskustelua vammaispalveluiden
myöntämisperusteista eri palveluista, joita kaupungin vammaispalveluissa
valmistellaan käsiteltäväksi joulukuun 2019 perusturva- ja terveyslautakunnassa.

7 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.44.
Kuopiossa 26.9.2019

Antti Tuononen
puheenjohtaja
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