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§ 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 
§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aune Saastamoinen ja Heikki Suvilehto.  

 
§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen  

  
Hyväksyttiin työjärjestys.  

  

§ 5 Hyvinvointialueen vammaisneuvoston ehdokkaan nimeäminen 

 
Pyhäjärven kaupungin vammaisneuvostoa pyydetään nimeämään ehdokkaansa tulevaan 
hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.  
 
Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien 
vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi 
edustaja. Lisäksi hyvinvointialue voi nimetä niihin muita asiantuntija tai -vastaavia jäseniä. 
Aluehallituksen on huolehdittava edellä tarkoitettujen elinten toimintaedellytyksistä. 
 
 



Jotta tulevaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon saadaan monipuolisesti jäseniksi sekä 
miehiä että naisia, hyvinvointialue pyytää jokaista kuntaa esittämään yhtä miestä ja yhtä naista 
hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.  
 

Esitys: Vammaisneuvosto esittää nais- ja miespuolisen henkilön hyvinvointialueen 

vammaisneuvoston ehdokkaaksi.  

Päätös: Vammaisneuvosto esitti hyvinvointialueen vammaisneuvoston ehdokkaaksi Heikki 

Suvilehtoa ja Raija Leppäharjua. 

 

§ 6 Muut ajankohtaiset asiat 

 

-Jumalanpalvelus su 29.5. Neuvoston jäsenet osallistuvat Jumalanpalvelukseen ja sen 
avustaviin tehtäviin. 4 vammaisneuvoston jäsentä on ilmoittautunut avustaviin tehtäviin.  
-Nativan toiminta. Sirpa Pesonen-Vuorisalo on välittänyt Nativa ry:n terveisiä 
vammaisneuvoston sihteerille. Nativa ry:n Tarinatuvan toiminta päättyy nykyisissä tiloissa 
vuokrasopimuksen päättyessä. Toiminta jatkuu uusissa tiloissa uuden hallituksen ja 
toimijoiden voimin. Nativa ry suunnittelee vuokraavansa entiset Yläympyrän tuvan tilat. 
Nativa ry toivoo, että heidän oman toimintansa lisäksi tilat olisivat muiden yhdistyksien 
käytössä ja tiloissa jatkuisi kaikille avoin kohtaamispaikkatoiminta. Yhteistyöstä ja tilojen 
hyödyntämisestä voi ottaa yhteyttä Elina Pesoseen. Pyhäjärven kaupunki avustaa Nativa 
ry:tä vuokrakuluissa vastaavalla summalla kuin edellisinä vuosina.  
Vammaisneuvosto keskusteli Nativa ry:n toiminnasta ja koki sen erittäin tärkeäksi. 
Vammaisneuvosto toivoo, että yhteistyöjärjestöjä löytyy ja uusissa tiloissa toiminta pääsisi 
käynnistymään onnistuneesta. 
-Neuvostojen yhteistapaaminen. Vammaisneuvosto keskusteli Haapajärvellä pidetyn 
neuvostojen yhteistilaisuuden sisällöstä. Haapajärvellä tutustuimme neuvostojen jäseniin, 
keskustelimme siitä, minkälaisia asioita neuvostot käsittelevät kokouksissa, mitä asioita on 
ajettu eteenpäin onnistuneesti ja minkälaisia hyviä käytäntöjä kunnissa on. 
Yhteistapaamisessa alustavasti keskustelimme siitä, että Haapajärven, Reisjärven ja 
Pyhäjärven neuvostot kokoontuisivat vähintään kerran vuodessa.  
 
§ 7 Jäsenten uudet aloitteet ja kuulumiset 

 

-Vanhan Pyhäjärventien ja Ollintien risteyksen suojatien kynnys. Vanhusneuvoston 
jäsenet ovat saaneet palautetta, että kyseisen risteyksen suojatien kynnys koetaan liian 
korkeaksi. Pyörätuolilla, rollaattorilla ja pyörällä on vaikea päästä kynnyksen yli. Lisäksi 
kynnys on kalteva, jonka vuoksi liukkaalla tai märällä kelillä on riski kaatua kynnystä 
ylittäessä. Palaute esitetään tekniselle toimelle. 
-27-tien sillan kunnostus ja vaihtoehtoinen reitti. 27-tien sillan kunnostuksen aikana 
väliaikainen reitti kulkee mahdollisesti Ollintien/Pyhäsalmen taajaman kautta. Suureneva 
liikennemäärä rasittaa tiestöä enemmän ja tiestön kunnostus tulee jossain vaiheessa 
ajankohtaiseksi. Vammaisneuvosto esittää, että vammaisneuvostoa kuullaan 
esteettömyysnäkökulmasta taajaman tiestöä kunnostaessa ja uudistaessa. Annetaan 
tiedoksi tekniselle toimelle. 
-Vammaisneuvoston toiminta. Raija Leppäharju esitti vammaisneuvoston jäsenille 
toiveen, että jokainen miettisi seuraavaan kokoukseen vähintään yhden asian, miten 
Pyhäjärvellä edistettäisiin vammaisten asioita.  
-Liikenneyhteydet. Vammaisneuvostossa keskusteltiin liikenneyhteyksistä. Autottomana 
on haasteellista hyödyntää julkista liikennettä, kun nykyään kaukoliikenne ei aja taajaman 
kautta. Linja-autot pysähtyvät 4- ja 27-tien risteyksen kohdalla. Liikkuminen tälle 



risteysalueelle on hankalaa ja koetaan ettei liikennepalvelut ole saavutettavissa.  Myös 
vähentyneet liikenneyhteydet välillä Pyhäjärvi-Oulu huolestuttavat. On esimerkiksi koettu 
haasteelliseksi asioida Oulun sairaalassa silloin, kun ei ole oikeutettu Kelan korvaamaan 
taksikyytiin.  
 
 
§ 8 Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.38. 
 
Pyhäjärvi 19.5.2022 

 

 

Martti Ruotsalainen  Jenni Kumpumäki 

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Vammaisneuvoston sihteeri 

 

 

 

Aune Saastamoinen  Heikki Suvilehto 

Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 

 


