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torstai 17.6.2021 klo 14.00–15.32
etäyhteys teams-sovelluksella

Katja Heinonen
Mika Saastamoinen
Tuomo Burman
Paula Pakarinen
Tytti Luoma
Helena Liukkunen
Sirpa Jouhkimo
Ritva Mikkola
Sirkku Lappalainen
Kirsi Rönkkö,
Jari Kangas
Kirsikka Markkanen

Muut osallistujat
Jukka Eskelinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön palvelualue
luottamushenkilöedustaja
jäsen
jäsen
varajäsen/Kirsi Kokko
varajäsen/Mika Saastamoinen
kulttuurisuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
palveluesimies, vammaispalvelut
sihteeri, vammaispalvelut

suunnitteluinsinööri, Kuopion kaupunki (kohta 6)

Poissa
Laura Eskanen,
Maarit Mikkonen
Jukka Asunmaa
Kirsi Kokko
Eija Rytkönen
Tapio Ovaskainen
Päivi Karoliina Partanen

vammaispalvelupäällikkö, vammaispalvelut
kehittämiskoordinaattori, vammaispalvelut, sihteeri
jäsen
luottamushenkilöedustaja
varajäsen /Tuomo Burman
varajäsen /Sirpa Jouhkimo
varajäsen/Kirsi Rönkkö

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Heinonen 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 pöytäkirja.

5. Vammaispalvelun asiat
Jari Kangas kertoi vammaispalvelun kuulumiset.
• Asumispalveluiden kilpailutus etenee.
• Lasten tilapäishoitoyksikön Peippolan toiminnan aloittaminen etenee
aikataulussa. Tiloja remontoidaan parhaillaan.
• Päivätoiminnan asiakas- ja läheisraadit ovat toimineet virtuaalisesti.
• Avotyötoiminnan uudelleen organisoinnissa kaikki ohjaajat hoitavat avotyön
asiakkuuksia.
• Henkilökohtaisten avustajien työtä on uudelleen organisoitu ja näin saatu työn
tekeminen sujuvammaksi.
• Uusia ohjaajia on rekrytoitu ja rekrytoidaan lisää.

6. Kuopion kunnallistekniset asiat
•
•
•
•

•

Paula Pakarinen esitteli kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen ajankohtaisia
asioita. Kunnallistekniset asiat (liite 1).
Kuopion kaupungin suunnitteluinsinööri Jukka Eskelinen kertoi Kuopion ratapihan
ja tavararatapihan saneerauksesta. Väylävirasto suunnittelee alueen saneerausta.
Vammaisneuvoston vierailun jälkeen matkakeskuksen epäkohtia on korjattu
Vammaisneuvosto laatii Väylävirastolle kirjelmän, jossa pyydetään ratapihan
saneerauksen suunnitelma katsottavaksi. Tärkeäksi katsottiin, että Väylävirasto ottaa
suunnitelmissaan huomioon, että matkatavaroiden säilytykseen on esteetön kulku.
Jukka selvittää Väylävirastolta saatavan materiaalin saatavuuden ja aikataulun.
Selvityksen jälkeen ehdotettiin, että pidetään erillinen ratapihaa koskeva kokous.

•

7. Ilmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat
asiat
•

•
•
•
•
•
•

Vammaisneuvoston valinta seuraavalle kaudelle. Vammaisneuvoston nimeää Kuopion
kaupunginhallitus, mutta kuopiolaiset vammaisjärjestöt voivat esittää ehdokkaita
tulevaan vammaisneuvostoon. Vammaisjärjestön ehdotuksista pidetään kokous
23.9.2021, kello 18.00 Kuopion valtuustotalon valtuustosalissa (liite 2).
Keskusteltiin Vammaisneuvoston valinnasta, jäsenten lukumäärästä sekä jäsenten
valintakriteereistä.
Toivotaan, vammaisneuvosto koostuu vammaisista ja heidän omaisistansa ja sekä
henkilöistä, joilla on asiaan verkosto sekä kosketuspintaa.
Toivotaan, että neuvostoon saadaan jäseniä alueellisesti eri puolilta Kuopiota.
Keskusteltiin Kuntolaakson asiakkaan uimahallipalautteesta ja käytiin läpi
palautteen epäkohdat.
Pyydetään tekemään palautteen mukaisia korjaavia toimenpiteitä.
Edelliseen uimahallipalautteeseen ei ole otettu kantaa.

8. Seuraava kokous
Seuraava teams-kokous pidetään torstaina 26.8.2021, kello 14–16.

9. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen sekä toivotti kaikille
hyvää kesää.

