Netissä sanottua

❞❞

Negatiivisuus leviää kuin
flunssa. Kun minä murjotan,
kohta murjottaa kaverikin.
Uskon samoin positiivisesta
asenteesta.

Hienoa, että kunnanjohtaja hätäilee susien
alueesta ja unohtaa kiinteistöveroja maksavat
ihmiset. Ei ole väliä jos asukkaat joutuvat kärsimään, kunhan Metsähallitus saa tahtonsa läpi.

Ihmettelevä asukas
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asiaa

Yhtymävaltuusto
käsitteli ”kopista”

Projektipäällikkö Anne
Aholainen
kertoo,
että konsultoivan
sairaanhoitajan pilotti
osoittautui toimivaksi.

Iisalmi
simo roth

Laitosasuminen lakkautuu
– vaikeasti vammaiset
tarvitsevat lähipalveluja
Kehitysvammaisten laitosasuminen puretaan asteittain vuoteen 2020 mennessä, joten omille paikkakunnille on tulossa vaikeasti vammaisia asukkaita.
Hekin tarvitsevat terveydenhuollon lähipalveluja.
– Tarve on nähty, mutta tapa, jolla siihen
Ylä-Savon soten puolella reagoidaan, on keskeneräinen, projektipäällikkö Anne Aholainen sanoo.
Päättymässä oleva Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut -projekti perustettiin varmistamaan, että perusterveydenhuollon henkilökunta on ajan tasalla siinä, miten kehitysvammaiset potilaat
kohdataan.
– Tavoite on, että kehitysvammaisilla ihmisillä on tasavertaiset mahdollisuudet saada terveydenhuollon palveluita, Aholainen

rissa tai kampaamossa, odotusajan voi ohjelmoida kysymällä, otatko kahvia ja keksiä.
– Ei riitä, että sanoo, että
odota, koska he eivät pysty
päättelemään, missä vaiheessa edellisen asiakkaan palveleminen on.
Lauantaista uimahalliin lähtöä voi ryhtyä ennakoimaan
jo maanantaina. Lähtijä voi
kuvakalenterista seurata, miten uimahallipäivä lähestyy.
– Siinä ihmisen kyky ennakoida kehittyy, ja hän oppii
sietämään epämiellyttäviäkin
asioita, kuten vaikkapa roko-

huomauttaa.
– Haluamme, että kehítysvammaiset käyttävät normaaleja terveydenhuoltopalveluita. Emme halua uuslaitoksia.
Ylä-Savossa projektin aikana kokeiltiin terveydenhuollon palvelukoordinointia ja Mikkelin seudulla konsultoivaa sairaanhoitajaa.
Aholaisen mukaan jälkimmäinen osoittautui tehokkaammaksi.
Projektin aikana on valmistunut ja otettu käyttöön visuaalinen ja havainnollinen
Kommunikaatiotyövälineitä terveydenhuoltoon -kirjanen, josta kehitysvammaisilta potilailta – yhtä hyvin kuin dementoituneilta,
aikuisafaatikoilta tai ummikoilta – voi kuvien avulla kysyä tuntemuksia.
– Terveydenhuolto innostui ottamaan sen
käyttöön viime vuoden pakolaisaallon aikaan, Aholainen kertoo.

tepiikin pistämistilannetta.
Norvapalo selittää.
– Visuaalisuus on yleensä

kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden vahvuus. Ero on olennainen muihin ihmisiin verrattuna, ja lähtökohta on, että he muistavat
sen, mitä näkevät, Norvapalo sanoo.
Apuvälineenä voi olla vaikkapa erityinen kello tai sitten
suurikokoinen tiimalasi, josta voi näyttää, että kun tuo
hiekka on vajunut alas, pääset parturin tuoliin tai roko-

tus on ohi.
– Tai hammaslääkäri voi sanoa, että kun laskee kuuteen,
poraus on ohi.
– Kehitysvammaiset ovat visuaalikkoja, joten he hahmottavat asiat näkemällä, mutta
myös sanallisesti voi selittää.
Jos voi itse näyttää mallia, he
oppivat tekemään perässä.
Elokuvissakäynti tai vaateja kenkäostokset voi kuvittaa
etukäteen tai kirjoittaa, mitä siellä tapahtuu. Kun asia
käydään läpi etukäteen, kehitysvammaisen ei tarvitse
jännittää.

Asevelikatu 24:n eli Iisalmen
entisen kauppaoppilaitoksen
asia on saanut sinettinsä Savon koulutuskuntayhtymältä.
Yhtymävaltuusto teki odotetusti päätöksen, jonka mukaan
kuntayhtymä luopuu rakennuksesta ja luovuttaa sen takaisin Iisalmen kaupungille.
Mikäli Iisalmen kaupunginvaltuusto joulukuun 5. päivän
kokouksessaan ratkaisee asian esityksen mukaisesti, rakennus puretaan tarpeettomana. Vapautuvaa tonttia on
tarkoitus käyttää joko asuinrakentamiseen tai eteläisen
päiväkodin tarpeisiin.

Asevelikatu 24:n rakennuksen kohtalo oli esillä myös
edellisessä kaupunginhallituksessa. Asia jätettiin kuitenkin pöydälle, koska haluttiin vielä tarkemmin selvittää kiinteistön vaikutus
kaupungin talouteen ja erityisesti taseeseen.
Kysymyksiä herättää muun
muassa se, joudutaanko arvottomaksi katsottu rakennus
taseessa alaskirjaamaan heti
vai miten sen kanssa oikein
menetellään.
Koulutuskuntayhtymä suunnittelee siirtävänsä muun
muassa merkonomikoulutuksensa Sakky:n ja Ylä-Savon ammattiopiston yhteiselle kampukselle. Toimintoja

keskitettäessä Asevelikatu
24:n kiinteistö vapautuu koulutuskäytöstä näillä näkymin vuoden 2018 loppuun
mennessä.
Vuonna 1968 valmistunut ja
1989 laajennettu rakennus on
tällä hetkellä vain osittain oppilaitoskäytössä. Rakennuksen 1 500 neliön suuruinen
kellarikerros on ollut poissa käytöstä jo jonkin aikaa.
Rakennuksen purkamiskustannukset arvioidaan 800 000
euroksi. Purkamisesta neuvotellaan erikseen ja kaupunki
osallistuu purkukustannuksiin enintään 150 000 eurolla.
Varsinainen purkamisurakka kuuluu koulutuskuntayhtymälle.

Pielavesi ei ottane
kuituverkkoriskiä
Pielavesi
simo roth

Savon Kuituverkko Oy:n omistaman valokuituverkon myynti omistajakunnille ja verkon
takaisinvuokraus yhtiölle ei
lämmitä mieliä Pielavedellä.
Kunnanhallitukselle tehdyn virkamiesesityksen mukaan kunnan ei ole syytä ryhtyä kuituverkkoyhtiön esittämiin järjestelyihin.
Esitystä perustellaan järjestelyyn ja verkon omistajuuteen liittyvillä riskeillä sekä
velvoitteilla. Niitä ei voida
ennakoida eikä siirtää sopi-

Vanhasta
pankista
tuli tarjous
Kiuruvesi

Kiuruveden vanhan Säästöpankin kiinteistöstä jätettiin
määräaikaan mennessä yksi
ostotarjous.
Ostotarjouksen, jonka suuruus on 10 001 euroa, teki kiuruvetinen LVI-Asennus Erkki
Räty Oy/Ylä-Savon Pelti- ja
ilmastointipalvelu Oy.
Kiinteistöpäällikkö Matti
Jokitalon mukaan kiinteis-

muksella toiselle osapuolelle. Lisäksi kunnan taloudellinen tilanne on tiukka.
Savon Kuituverkko Oy:lle
on kuitenkin määrä ilmoittaa,
että kunta on ensi vuonna
valmis pääomittamaan yhtiötä osakassopimuksen mukaisesti.
Pääomittamisen yksityiskohdista kunnanhallitus päättää
erikseen. Mahdolliset pääomittamisen edellyttämät talousarviomuutokset ensi vuoden
talousarvioon tuodaan erikseen kunnanvaltuuston päätettäväksi.
Esittämällään omistusjär-

jestelyllä kuituverkkoyhtiö
pyrkii madaltamaan rahoituskustannuksia omistajakuntien edullisilla lainamarginaaleilla. Lisäksi järjestely
mahdollistaisi kuituverkkojen rakentamisen jatkamisen
Pohjois-Savossa yhtiölle asetetun tavoitteen mukaisesti.
Kuituverkon lunastusesitys koskee Pielaveden lisäksi
muun muassa Keiteleen kuntaa ja Kiuruveden kaupunkia. Muita kuituverkkoyhtiön
omistajakuntia ovat Kuopion
kaupunki, Siilinjärvi, Tervo,
Tuusniemi ja Vesanto.

tökaupasta päättää tekninen
lautakunta marraskuun 29.
päivänä.
Ostotarjouksen tehnyt yhtiö laatii vielä päätöksenteon pohjaksi selvityksen suojellun rakennuksen tulevasta käytöstä.

könen huomasi
torstaina alkuillasta ketun
juoksentelevan
Makkaralahdella.
Pääkkönen
toimi näppärästi ja sai
”vangittua” ketun videolle.
Videon voi katsoa lehden
verkkosivuilta.
Makkaralahdella onkin tehty viime aikoina useita kettuhavaintoja.

Kettu
pääsi
videolle
iisalmi

Iisalmelainen Jukka Pääk-

