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Aika
Paikka
Läsnä

MUISTIO 8/2019

torstai 31.10.2019 klo 14 - 16
Puijon Maja, Loimu -kabinetti
Antti Tuononen
puheenjohtaja
Tuomo Burman
Sirpa Jouhkimo
Tapio Ovaskainen
Helena Liukkunen
Mika Saastamoinen

jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen

Paula Pakarinen
Eija Väisänen

suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön palvelualue
palveluesimies, perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualue

Tytti Koslonen
Kirsi Kokko

luottamushenkilöedustaja
luottamushenkilöedustaja

Seija Poutiainen

sihteeri

Pekka Niemelä

Puijo Peak Oy

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 7/2019 pöytäkirja.

5 Puijon kehittäminen
Pekka Niemelä esitteli Puijo Peak Oy:n toimintaa.
Hän kertoi, kuinka on päätynyt osallistumaan Kuopion kaupungin Puijon kehittämiskilpailuun ja siitä seurauksena on nyt kehittämässä Puijon aluetta.
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Aiemmin Puijolla on järjestetty erilaisia talvitapahtumia, jotka ovat jääneet
pois.
Jatkossa on tarkoitus kehittää toimintaa joka vuodenajalle. Toiminnassa on
tarkoitus korostaa luonnon monimuotoisuutta, luonnon tuomaa hyvinvointia
ja mahdollisuuksia yhdessäoloon. Puijon Majalle on tehty invavessa ja invaramppi on tarkoitus muuttaa loivemmaksi. Pekka Niemelä korostaa, että perusasiat tulee laittaa kuntoon.
Pekka Niemelä visioi erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja siihen liittyen
Puijon piha-alue on tarkoitus kunnostaa vastaamaan tapahtumien vaateita.
Pekka Niemelä kertoo, että tavoitteena on mm. perustaa Puijolle esteetön
luontopolku, laskettelurinteen avaaminen käyttöön ja aloittaa Husky -koiraajelut. Myös seurakunnan kanssa on tarkoitus järjestää yhteisiä tilaisuuksia.
Puheenjohtaja Antti Tuononen ilmoitti, että esteettömän luontopolun testaajat voidaan koota vammaisneuvostosta.
Puijon tornin omistaa Kuopion kaupunki, jossa Puijo Peak Oy toimii vuokralla. Ravintola- ja kahvilatoiminnasta vastaa Ravintolamestarit. Pekka Niemelä kertoi vammaisneuvoston jäsenille, että Puijon torniin pääsee henkilökohtainen avustaja ilmaiseksi.
Eija Väisänen tiedusteli, kuinka kuljetuksia on mietitty järjestettävän. Esimerkiksi, kuinka päivätoiminnan asiakkaat voisivat käydä helposti Puijolla?
Pekka Niemelä kertoo, että tällä hetkellä ei ole bussiyhteyttä ja tätä ollaan selvittelemässä. Myös inva -parkkipaikkaa ei ole, joka myöskin on selvityksen
alla. Kuljetuksiin tulisi saada myös Pali-auto. Esitettiin kysymys, olisiko mahdollista käyttää viikonloppuisin Pali-autoja asiakkaiden kuljetuksiin Puijolle?
Vammaisneuvostosta nousi esille tarve paremmille Puijo -opasteille, niin että
patikointi yms. reitit löytyisivät helpommin. (esim. pesäpallokentältä). Toivottiin opasteita myös Puijon portaille, mistä opasteet Puijon tornille. Puheenjohtaja Antti Tuononen kertoi, että Puijon opasteet ovat niin lähellä Puijoa,
että niihin ei kunnolla ehdi reagoida eli opasteet tulisi sijoittaa kauemmaksi
Puijosta. Myös moottoritien varteen olisi hyvä saada opasteet. Moottoritien
opasteisiin tulisi hakea lupa ELY-keskukselta.
Eija Väisänen tiedusteli, onko Puijolla erillinen jouluteema. Pekka Niemelä
kertoi, että joulunajaksi on suunniteltu Joulupukin mukanaolo, jouluaaton
hartaus, jouluruoka ja viikonloppuisin lauantain brunssi.

6 Kunnallistekniset asiat
Suunnitteluinsinööri Paula Pakarinen esitteli ajankohtaiset kunnallistekniset
asiat. Liitteet 1-3
Keskusteltiin liikennevalojen käyttöajasta sekä liikennevalojen ääniohjauksesta. Tähän Paula Pakarinen toivoi vammaisneuvostolta kannanottoja.
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7 Ilmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat asiat
6.1 Vammaisneuvosto on kutsuttu Kuopion musiikkikeskukseen kaupunginorkesterin avoimiin harjoituksiin 21.11.2019 kello 12. Ilmoittautuminen Kirsi
Rönkölle (kirsi.ronkko@kuopio.fi) viikkoa ennen tilaisuutta.
6.2 Ylimääräinen vammaisneuvoston kokous 27.11.2019 kello 14 Savotalon
kokoushuoneessa 313. Keskustellaan eri vammaispalveluiden myöntämisperusteista, joita kaupungin vammaispalveluissa valmistellaan käsiteltäväksi
joulukuun perusturva- ja terveyslautakunnan kokoukseen.
6.3 Kuopion maaseutualueen liikkumisen ja liikennepalveluiden kumppanuuspöytä 13.11.2019 klo 9-11. Tilaisuuden pitopaikka on Sokos Hotel Tahko,
Sääskiniementie 560, 73310 Tahkovuori. Tähän tilaisuuteen on kysytty osallistujaa vammaisneuvostosta.
Taustatietoa asiasta:
Pitäjäraadit kokoavat Kuopion maaseutualueelle liikenteen, liikkumisen ja
kuljetuspalveluiden Kumppanuuspöytää, jossa tarkoituksena olisi käynnistää
julkisin varoin hankittavien liikkumisen ja kuljetuspalveluiden kehittämistoimenpiteet. Tavoitteena on saada kaikki maaseudulla toimivat liikenteen ja
kuljettamisen tahot vuoropuheluun ja yhteistyöhön niin, että kaikilla olisi yhteinen suunta ja päämäärä sekä tarkastelemaan maaseudun liikkumisen ja
kuljetuksen palveluita uudella tavalla. Tässä ensimmäisessä kumppanuuspöydässä on tarkoituksena kartoittaa kuljetuspalveluiden lähtötilanne ja näköpiirissä olevat kehityssuunnat esim. liikennepalvelulain väliarviointi, ym. lainsäädäntö, hankinnat ja sopimustilanne ym.)
Kumppanuuspöydän koollekutsujana ja moderaattorina toimii Nilsiän pitäjäraati, mutta kaikista pitäjäraadeista tulee mukaan edustus. Tarkastelemme
Kuopion maaseutualuetta kokonaisuutena. Lisäksi on kontaktoitu seuraavat
yhteistyötahot; PoSa Ely-liikenne, Sansia Oy, KELA, liikennöitsijöitä,
Taksiyrittäjät ja yrittäjäjärjestöt, eläkeläisjärjestöjen ja vastaavien järjestöjen
edustajat.
Helena Liukkunen osallistuu Kuopion maaseutualueen liikkumisen ja liikennepalveluiden kumppanuuspöytään 13.11.2019.
6.4 Kuopion vammaispoliittinen ohjelma
Mika Saastamoinen esitti, että vammaispoliittinen ohjelma päivitettäisiin,
edellisen kerran ohjelma on päivitetty 26.8.2009. Ohjelman päivityksestä on
tullut toiveita kaupungin taholta. Puheenjohtaja Antti Tuononen päätti, että
asia otetaan työn alle vuoden 2020 aikana.
6.5 Puheenjohtaja Antti Tuononen ilmoitti harkitsevansa eroa puheenjohtajan
tehtävästä sekä vammaisneuvostosta vuoden 2020 alusta alkaen. Sihteeri
Seija Poutiainen selvittää, kuinka uuden puheenjohtajan valitseminen tapahtuu.
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7 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

Kuopiossa 31.10.2019

Antti Tuononen
puheenjohtaja
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