
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 
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 Pöytäkirja   3/2022 

 

 
AIKA Tiistai 1.11.2022 klo 14.00 – 15.15 

 
PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, Pyhäjärven kaupungintalo 

 

Osallistujat Martti Ruotsalainen, pj. Pyhäjärven Sydänyhdistys ry 
 Mauri Kinnunen  Kala- ja Pyhäjokilaakson Epilepsiayhdistys 
 Sisko Niskanen  Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys, 
    Pyhäjärven osasto 
 Heikki Suvilehto  Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry  
    Me Itse ry Pyhäjärvi 
 Raija Leppäharju  Kaupunginhallituksen edustaja 
 Jaana Olkkonen  Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 
 Satu Oikarinen  Sihteeri          
 Sari Nissilä  Talous- ja hallintojohtaja 
  

Poissa Mika Hälinen, varapj.  Pyhäjärven Nativa ry  

 Merja Rauno  Keskipohjan Diabetes ry 

 Katja Numminen  Lapsiperheiden edustaja 

 Sami Laukkanen  Tekninen toimi 

 

 

 § 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat klo 14.00. 

 

§ 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Olkkonen ja Heikki Suvilehto. 

 

§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen  

  

 Työjärjestys hyväksyttiin.   

  

§ 5 Ajankohtaiskatsaus, jäsenten tuomat kuulumiset 

  

Esitys: Vammaisneuvosto merkitsee kuulumiset tiedoksi. 

Päätös: Vammaisneuvosto merkitsi kuulumiset tiedoksi. 



 

§ 6 Vammaisneuvoston määrärahaesitys vuoden 2022 talousarvioon 

 

Talous- ja hallintojohtaja esitteli asian. Kaupungin talousarvioon 

vammaisneuvoston kustannuspaikalle on vuodelle 2023 varattu yhteensä 3520 

euron määräraha. 

 

Keskusteltiin määrärahasta sekä vammaisneuvoston toiminnalle talousarvioon 

asetetuista tavoitteista. 

 

Esitys: Vammaisneuvosto tekee esityksen kaupungin talousarvioon 

vammaisneuvoston määrärahasta vuodelle 2023. 

Päätös: Vammaisneuvosto esittää vammaisneuvoston määrärahaksi 3520 euroa 

vuodelle 2023. Vammaisneuvosto esittää vammaisneuvostoa koskevien 

talousarviotavoitteiden säilyttämistä ennallaan ja jatketaan niiden toteuttamista 

vuonna 2023. 

 

§ 7 Muut asiat 

  

 Jumalanpalvelus 6.11.2022 

Keskusteltiin jumalanpalvelukseen liittyvistä tehtävistä sekä kartoitettiin, löytyykö 

vammaisneuvostosta vapaaehtoisia tehtäviin. Vammaisneuvostosta osallistuu 

jumalanpalveluksen tehtäviin kaksi henkilöä.  

 

 Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2022 

Keskusteltiin yhteisesti kansainvälisestä vammaisten päivästä. Päätettiin lähestyä 

paikallislehti Pyhäjärven sanomia ja pyytää lehteen juttua vammaisneuvoston 

toiminnasta ja yleisemminkin vammaisten asioista. Raija Leppäharju sopii 

paikallislehden kanssa tarkemman ajan jutun tekemiselle.  

 

Tiedotustilaisuus keväällä 2023 

Nostettiin esille tarve tiedottaa vammaisten asioista laajemmin kaupungin 

päättäjille. Myös hyvinvointialueelle siirtyminen vuoden vaihteessa tuo asiaan 

uusia näkökulmia. Suunniteltiin alkuvuonna 2023 pidettäväksi kaupungintalon 

valtuustosalissa yhteinen tilaisuus, johon vammaisneuvosto kutsuu Pyhäjärvellä 

asuvat vammaiset sekä paikkakunnan päättäjät keskustelemaan ja vaihtamaan 

ajatuksia. Tilaisuuteen pyritään saamaan edustus (esimerkiksi Teams -yhteyden 

kautta) myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.   

 

§ 8 Jäsenten uudet aloitteet 

 

Vammaisneuvoston jäsenistö nostaa esiin huolen liittyen keskustan katujen 

kuntoon. Pyhäsalmen keskustassa on useita paikkoja, joissa teiden kunto 

aiheuttaa vaaraa etenkin apuvälineitä käyttäville ihmisille, mutta myös muille tien 

käyttäjille. Esille nostettiin erityisesti Asematien ja Ollintien kulmaus sekä 

sairaalan risteyksestä oikealla puolella Halpa-Hallille päin kulkevan jalkakäytävän 

huono kunto. Teissä on isoja railoja, jotka vaatisivat pikaisesti korjausta. 

Vammaisneuvosto pyytää kaupungin teknistä toimea selvittämään, kenelle 



näiden teissä olevien halkeamien korjaus kuuluu ja vaatii ryhtymään 

toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. 

 

§ 9 Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15. 

 

 

 

 
 Pyhäjärvi 3.11.2022 

 

 

 

 

 Martti Ruotsalainen  Satu Oikarinen 

 Vammaisneuvoston puheenjohtaja Vammaisneuvoston sihteeri 

 

 

 

 

 Jaana Olkkonen  Heikki Suvilehto 

Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 


