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1. Vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

Vammaisneuvoston toimintasäännön 2 §:n mukaan: Vammaisneuvosto nimeää vammaisneuvoston pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan vammaisneuvostoon valituista jäsenistä. 

Ehdotus: Vammaisneuvosto nimeää jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimi-
kaudelle 1.6.2019-31.5.2021. 

Keskustelun kuluessa ehdotettiin puheenjohtajaksi Juhani Kivipeltoa ja varapuheenjohtajaksi Sari Ris-
kumäkeä, ehdotuksia kannatettiin yksimielisesti. 

Päätös:  Vammaisneuvosto valitsi toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021 yksimielisesti puheenjohtajaksi Ju-
hani Kivipellon ja varapuheenjohtajaksi Sari Riskumäen. 

 

2. Vammaisneuvoston kokousten aikataulut 

Vammaisneuvosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh-
tajan kutsusta, tai jos vähintään neljä jäsentä sitä vaatii. 

Vammaisneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet 
jäsenistä on paikalla 

Kokouskutsu/asialista toimitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostilla tai kirjeenä niille, 
joilla ei ole sähköpostia 

Ehdotus: Päätetään kokousten aikatauluista 

Päätös:  Päätettiin pitää vielä tämän vuoden 2019 aikana yksi kokous, ja v. 2020 n. 4-5 kokousta. Vam-
maisneuvoston jäsen, joka ei pääse kokoukseen, kutsuu varajäsenen sijaansa. Muistio lähetetään tarkas-
tettavaksi postin välityksellä,  jos tarkastajat on Jalasjärveltä, voi tarkastuksen jälkeen viedä pöytäkirjan 
Jalasjärvi-talolle, tulee sieltä sisäises postis Kurikan palvelupisteelle, jos tarkastajat valitaan Kurikas 
päästä, voi tarkastuksen suorittaa sihteerin toimistolla, Nuorisotalo Kurnulla sovittavana aikana. 

 

3. Edustajan nimeäminen vanhusneuvostoon 

Kurikan kaupungin vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan vammaisneuvoston edustajalla on läsnä-
olo- ja puheoikeus vanhusneuvoston kokouksissa. 

Ehdotus: Vammaisneuvosto nimeää jäsenten keskuudesta edustajan vanhusneuvostoon toimikaudelle 
1.6.2019-31.5.2021. 

Päätös: Vammaisneuvosto nimesi toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021 vammaisneuvoston edustajaksi van-
husneuvostoon yksimielisesti Sari Riskumäen 

 

 



 

4. Edustajan valinta EP:n Maakunnalliseeen vammaisneuvostoon 

Valittiin vammaisneuvoston jäsen/varapuheenjohtaja Sari Riskumäki edelleen edustajaksi ja hänen vara-
jäsenenään toimii edelleen puheenjohtaja Juhani Kivipelto 

 

5. EP:n kuljetuspalvelujen kehittämisluonnos 

Keskusteltiin kehittämisluonnoksesta, kaupungin edustaja Marjukka Kätevä ei ollut paikalla kertomassa 
tämän hetkisestä tilanteesta, eikä myöskään JIK:n edustaja Anne Ala-Riihimäki päässyt kokoukseen ker-
tomaan JIK:n kannan kehittämisluonnoksesta. 

Päätettiin keskustelun jälkeen, että lausuntoon ei ole tässä vaiheessa ehditty tarpeeksi tutustua, koska 
lausuntoa ei olleet kaikki vammaisneuvoston jäsenet saaneet.  

Päätetään palata asiaan myöhemmin seuraavassa kokouksessa, että jokainen jäsen saa tutustua kehittä-
misluonnokseen. 

 

6. Palaute Kurikan kuljetuspalveluista 

Keskusteltiin näistä kuljetuspalvelujen ongelmista ja päätettiin vielä kerran ottaa yhteyttä JIK:iin liittyen 
näihin kuljetusongelmiin ja palataan asiaan myöhemmin, kun JIK:n edustaja on paikalla kertomassa tä-
män hetkisestä tilanteesta. 

 

7. Esteettömyys henkilö eri lautakuntiin 

Keskusteltiin henkilöstä, joka edustaisi lautakunnissa vammaisia, kun suunnitellaan taloja ym. joissa 
tulee huomioida vammaiset henkilöt. 

Päätettiin, että lähetetään kirje tästä asiasta kaupunginhallitukselle 

 

8. Tiedoksi esitettävät asiat 

- Tarkastettu rakennushankkeiden piirustuksia, Päiväkoti Touhula, Perheneuvola JIK, ja kuinka 
niissä on huomioitu vammaiset (Kurikan Invalidien työryhmä tarkistanut) 

- Henkilökohtaisen avustajan kortti, keskusteltiin kortista 

- Vammaispoliittinen ohjelma 2019-2024 (jaettiin kokouksessa muutama ja ohjelmaa saa lisää Ku-
rikan palvelupisteeltä (kirjaamo Sari Rantala) 

- Esteetön kerrostalo Kurikan keskustaan, keskusteltiin näistä esteettömyys –asioista ja huomioi-
tiin, että esim. Kurikan Kärrykartano on tehnyt vanhempiin rivitaloihin näitä korjauksia. Pyyde-
tään Kärrykartanosta Tiina Kankaanpää kertomaan näistä esteettömyys –asioista, kuinka on huo-
mioitu tarpeet vammaisille rakennusvaiheissa 

- Apuvälinenäyttely Tampere 7.-9.11.2019 Juhani Kivipelto osallistuu näyttelyyn. 

 



- Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta on  asetettu  aj. 1.9.2019-30.8.2023 

- Saapuneita kirjeitä tiedoksi: Hilja-seminaari Seinäjoki 7.10.19, Vammaisneuvostopäivät 

27.-28.11.2019 Vantaa, johon osallistuu vammaisneuvoston jäsen Markus Blommendahl 

 

9. Kokouksen päättäminen, kokous päättyi klo 14.45 

 

10. Seuraava kokous pidetään ti 19.11. klo 13.00 (Intolassa) 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

  

 

  
 
 


