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PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto

Pöytäkirja

AIKA

maanantai 21.6.2021 klo 13.00–14.20

PAIKKA

Kaupunginhallituksen huone/ Teams-kokous

Läsnä

Pyhäjärven Sydänyhdistys ry
Pyhäjärven Nativa ry
Kala- ja Pyhäjokilaakson epilepsia yhd.
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Pyhäjärven os.
Kaupunginhallituksen edustaja
sihteeri
Keskipohjan diabetes ry
Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry
Lapsiperheiden edustaja
Me Itse ry Pyhäjärvi
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Tekniset palvelut

Poissa

Seija Mustaparta, pj.
Mika Hälinen, vara pj.
Mauri Kinnunen
Sisko Niskanen
Heikki Koski
Eeva Vaskilampi
Merja Rauno
Marjut Kinnunen
Katja Paasonen
Heikki Suvilehto
Päivi Roivas
Sami Laukkanen

§ 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Hälinen ja Mauri Kinnunen.
§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
§ 5 Vammaisneuvoston jäsenten ajankohtaiset kuulumiset
Kuullaan kaupungin, peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sekä
järjestöjen kuulumisia.
Esitys: Vammaisneuvosto merkitsee kuulumiset tiedoksi.
Päätös: Vammaisneuvosto merkitsi kuulumiset tiedoksi.
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§ 6 Vuoden 2020 toimintakertomus
Sihteeri esittelee kokouksessa vammaisneuvoston toimintakertomusluonnosta
vuodelta 2020.
Esitys: Vammaisneuvosto hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2020.
Päätös: Vammaisneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2020.
§ 7 Luontoliikunta ja metsäluonnon hyödyntäminen
Pyhäjärven kaupunkistrategian yhtenä osatavoitteena on luonnon hyödyntäminen
hyvinvoinnin rakentamisessa. Kaupungin kaunista joki- ja järviluontoa, metsä- ja
luontopolkuja sekä virkistyspaikkoja pyritään hyödyntämään aktiivisesti
hyvinvointityössä julkisissa palveluissa sekä elinkeinojen kehittämisessä.
Kaupungin tämän vuoden talousarvion tavoitteisiin on kirjattu luontoliikunnan ja
metsäluonnon saavutettavuuteen panostaminen. Hyvinvointisuunnitelman
painopisteeksi vuodelle 2021 on kirjattu mm. luontoympäristö vahvistamassa
kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Alkuvuodesta on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa
kartoittaa luontokohteita ja niiden saavutettavuutta.
Sihteeri esittelee työryhmän työskentelyn tämänhetkistä tilannetta.
Esitys: Vammaisneuvosto antaa evästyksiä työryhmälle.
Päätös: Vammaisneuvosto antoi evästyksiä työryhmälle. Sihteeri toimittaa
evästykset työryhmälle.
§ 8 Muut asiat
- Vammaisneuvoston toimikausi on päättymässä. Yhdistykset voivat esittää
edustajiaan vammaisneuvostoon uudelle toimikaudelle. Ehdotukset voi
toimittaa sihteerille.
§ 9 Jäsenten ehdotukset/uudet aloitteet
- Tien kunto. Jalkakäytävät ovat osin huonossa kunnossa esimerkiksi
Emolahdentie (Yläympyrästä 27 päin Halpa-Hallin ja entisen Shellin tontin
kohdilla). Jalkakäytävässä on railoja ja ne ovat vaaraksi pyöräilijöille sekä
rollaattorilla kulkeville. Ollintiellä olevan korokkeen kivet ovat huonossa
kunnossa. Voi rikkoa jo autoja. Sihteeri ilmoittaa huomiot vammaisneuvoston
puolesta Ely-keskukselle.
- Kehitysvammaisten työllistäminen. Vammaisneuvosto pyytää selvittämään
osatyökykyisten mahdollisuutta työllistyä soveltuviin tehtäviin. Sihteeri
toimittaa selvityspyynnön työllisyyskoordinaattori Ritva Rönkölle.
§ 10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.20.
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Seija Mustaparta
puheenjohtaja

Eeva Vaskilampi
sihteeri

Mika Hälinen
pöytäkirjantarkastaja

Mauri Kinnunen
pöytäkirjantarkastaja

