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PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, Pyhäjärven kaupungintalo 

 
Osallistujat Martti Ruotsalainen, pj., Pyhäjärven Sydänyhdistys ry           
 Mika Hälinen, varapj., Pyhäjärven Nativa ry 
 Mauri Kinnunen, Kala- ja Pyhäjokilaakson epilepsia yhd. 
 Sisko Niskanen, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Pyhäjärven os. 
 Heikki Suvilehto, Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry ja Me Itse ry Pyhäjärvi
 Katja Numminen (ent. Paasonen), Lapsiperheiden edustaja (Teams-yhteydellä) 
 Raija Leppäharju, kaupunginhallituksen edustaja (Teams-yhteydellä) 
 Jaana Olkkonen, Ppky Selänne 
 Sami Laukkanen, tekninen toimi  

 Jenni Kumpumäki, sihteeri 

 Terhi Mustakangas, hyvinvointijohtaja 

Poissa: Marko Pehkonen, vapaa-ajanohjaaja, liikuntatoimi 

 Merja Rauno, Keskipohjan diabetes ry 
    

 § 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 

 
§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksella § 4 jätetään käsittelemättä. Pyhäjärven 

liikuntapalveluiden esittely käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

 
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sisko Niskanen ja Jaana Olkkonen. 

 

§ 4 Pyhäjärven liikuntapalvelut 

 

Edellisessä kokouksessa vammaisneuvosto pyysi esittelyä kaupungin 
liikuntapalveluista. Liikuntapalveluja esittelemässä vapaa-ajan ohjaaja Marko 
Pehkonen.  

 
Esitys: Vammaisneuvosto merkitsee esittelyn tiedoksi 
Päätös: § 4 Pyhäjärven liikuntapalvelut jätettiin käsittelemättä. Vapaa-ajan 

ohjaaja Marko Pehkonen kutsutaan seuraavaan kokoukseen esittelemään 

palveluja.  

 

 



 

 

§ 5 Hyvinvointijohtajan esittäytyminen 

 

Esitys: Vammaisneuvosto merkitsee esittäytymisen tiedoksi. 

Päätös: Vammaisneuvosto merkitsi esittäytymisen tiedoksi ja toivotteli uuden 

hyvinvointijohtajan tervetulleeksi Pyhäjärvelle.  

 

§ 6 Ajankohtaiskatsaus, jäsenten tuomat kuulumiset 

 

Esitys: Vammaisneuvosto merkitsee kuulumiset tiedoksi. 

Päätös: Vammaisneuvosto merkitsi jäsenten tuomat kuulumiset tiedoksi. Lisäksi 

Ppky Selänteen edustaja esitteli suunnitelmia hyvinvointialueen vammais-

palveluista. Muutokset ovat mahdollisia. Pohjois-Pohjan hyvinvointialueen 

kotisivuja kannattaa käydä tutustumassa.  

 

§ 7. Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2021 
 
Toimintakertomus vuodelta 2021 esitellään kokouksessa. 
 
Esitys: Vammaisneuvosto hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2021. 
Päätös: Vammaisneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2021 pienin 
muutoksin.  
 
Toimintakertomukseen tarkennettiin, että vammaisneuvosto on antanut 21.6 
kokouksessaan luontokohde-työryhmälle evästyksiä luontokohteiden 
saavutettavuudesta.  Vammaisneuvostossa pidetään erittäin tärkeänä, että 
luontokohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan esteettömyys huomioon. 
Pyhäjärvellä tarvitaan luontokohde, joka on esteetön (esim. luontopolku, joka on 
kuljettavissa pyörätuolilla ja rollaattorilla).  
 
Sihteeri toimittaa toimintakertomuksen vammaisneuvoston jäsenille. 

 
§ 8 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma/vuosikello vuodelle 2022.  
 
Laaditaan vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sihteerin 
laatiman luonnoksen pohjalta. Luonnos esitellään kokouksessa. 
 
Esitys: Vammaisneuvosto laatii toimintasuunnitelman vuodelle 2022. 
Päätös: Vammaisneuvosto laati ja hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2022.  
 
Sihteeri toimittaa toimintasuunnitelman vammaisneuvoston jäsenille 

 

§ 8 Muut asiat 

- Vammaisneuvostopäivä terveisiä tiivistetysti. Vammaisneuvostopäivät 
järjestettiin 22.-23.11.2021 virtuaalitilaisuutena Zoomin välityksellä. Tapahtuman 
tarkoitus oli välittää tietoa ajankohtaisista aiheista, sekä mahdollistaa hyvin 
käytäntöjen, kokemusten- ja tiedonvaihto vammaisneuvoston jäsenien kesken. 

Kunnan päätöksenteossa vammaisten ihmisten osallisuutta voisi vahvistaa 
tilaisuuteen osallistujien mukaan niin, että päättäjät ottavat vammaisneuvostot 
mukaan heti valmisteluvaiheessa. Joissakin kunnissa on tunne, että kunta ja 

vammaisneuvosto eivät jaa riittävästi tietoa keskenään. Materiaali nähtävillä 

Vammaisneuvostopäivä - Avoinhallinto.fi. Sihteeri lähettää linkin sähköpostitse.  

https://avoinhallinto.fi/verkostot/vammaisneuvostopaiva/


 

 

- Vammais- ja vanhusneuvostojen HYTE-alueen valmistelun 
yhteistyötilaisuuden 19.1 terveiset. Hyvinvointialueelle on tulossa oma 
vammaisneuvosto, jossa on jokaisesta kunnan neuvostosta yksi jäsen. 
Tilaisuudessa neuvostot pääsivät osallistumaan hyvinvointialueen strategian 
valmisteluun vastaamalla väittämiin strategisiin periaatteisiin liittyen.  
- Kunta-akkuna avautuu maaliskuussa. Mm. Pyhäjärven kaupungin 
palautekanava ja kesätyösetelien haku siirtyy Akkunaan. Myöskin vapaa-
aikapalvelujen ja kaupungin hallituksen myöntämien avustuksien haku siirtyy 
Akkunaan.  
- Pyhäjärven Virkkulakotien asuntohaku käynnissä. Ainutlaatuinen 
asumismalli +55-vuotiaille valmistuu kesäkuun 2022 aikana. 22 vuokra-asuntoa 
lasitetuilla parvekkeilla.  

 
§ 9 Jäsenten uudet aloitteet 

Kiertoliittymän männyt ja Ollintien huonokuntoisuus. Kiertoliittymät männyt 

ovat kasvaneet suuriksi ja ovat näköesteenä. Heikentävät liikenneturvallisuutta. 

Lisäksi Ollintie ja kävelyteineen on huonossa kunnossa. Sihteeri ilmoittaa 

huomiot vammaisneuvoston puolesta ELY-keskukselle.  

 
§ 10 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 15.25.  

  

 
 Pyhäjärvi 1.3.2022 

 

 Martti Ruotsalainen  Jenni Kumpumäki 

 Vammaisneuvoston puheenjohtaja Vammaisneuvoston sihteeri 

 

 

 

Sisko Niskanen  Jaana Olkkonen 

 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 

 


