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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 2/2009
Aika
Paikka

to 16.4.2009 kello 14.00 – 16.00
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, Isoseppä 3. krs

Läsnä

Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Lasse Jalonen, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Anni Mannelin, Oulun läänin lihastautiyhdistys ry
Katja Kuusela, sihteeri

Poissa

Anne Filali Vammaispalvelut
Timo Huusko, Kynnys ry
Päivi Koponen, Nuorisoasiainkeskus
Kari Parkkinen, Tekninen keskus
Ulla Virrankoski, Liikuntavirasto
Juha Fränti, Ouka sote, sihteeri

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen erityisesti uudet vammaisneuvoston
jäsenet Anni Mannelinin ja Sirkka Raution tervetulleiksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin. Todettiin myös, että tämän kokouksen sihteerinä toimii Katja Kuusela.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 16.3.2009 hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5. Vammaisneuvoston kehittämisprosessin jatko?
Marja-Leena Kemppainen esitteli asian. Edellisellä kaudella keskusteltiin
vammaisneuvoston asemasta ja roolista. Asian tiimoilta työskenteli työryhmä,
työskentely jäi kuitenkin kesken ja Kemppainen esitti, että prosessia tulisi nyt
jatkaa.
Keskusteltiin aiheesta ja oltiin yhtä mieltä siitä, että vammaisneuvoston asemaa
tulisi vahvistaa. Vammaisneuvoston jäsenten mielestä vammaisneuvoston voisi
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rinnastaa vahvemmin lautakuntatyöskentelyyn. Lautakunnissa työskentely on
koordinoidumpaa, kokousajat on sovittu etukäteen ja asiat on valmisteltu
asiantuntijoiden toimesta.
Tällä hetkellä vammaisneuvoston työskentely on lausuntojen antamista
pikatahtiin. Lausunnot eivät aina ole täsmällisiä eikä asioihin ole voitu perehtyä
niiden vaatimalla perusteellisuudella.
Päätettiin, että prosessia lähdetään jatkamaan systemaattisesti.
Arvioidaan mihin ollaan päästy ja mihin halutaan tällä kaudella päästä.
Päätettiin pohtia mm., mikä viranhaltijoiden rooli vammaisneuvostossa on, miten
yhteistyötä teknisen lautakunnan ja rakennuslautakunnan kanssa voitaisiin
tiivistää. Päätettiin myös selkiinnyttää sihteerin roolia. Keskusteltiin myös
johtosäännön tarpeellisuudesta.
Päätettiin perustaa kehittämistyöryhmä, valittiin työryhmän puheenjohtajaksi
Lasse Jalonen ja jäseniksi Timo Huusko, Jorma Inkamo, Marja-Leena
Kemppainen sekä Juha Fränti. Työryhmä pitää kokouksistaan muistiota.
Työryhmä tekee työskentelystään suunnitelman ja aikataulun ja tuo sen
vammaisneuvostolle hyväksyttäväksi.
6. Vammaisneuvoston kokousaikataulu loppuvuodeksi
Marja-Leena Kemppainen esitteli asian. Aikatauluasia liittyy vammaisneuvoston
toiminnan kehittämiseen. Olisi hyvä, että kokoukset olisivat tiettyinä päivinä
kuukaudessa, asioille jäisi valmisteluaikaa. Kokousajat ilmoitettaisiin nettisivuilla,
kuten tähänkin asti.
Vammaisneuvoston jäsenet olivat yhtä mieltä kokousaikataulun tarpeellisuudesta.
Päätettiin, että kokoukset ovat joka kuukauden toinen torstai seuraavasti:
to 14.5. klo 14.00 – 16.00
to 11.6. –”to 13.8. –”to 10.9. –”to 15.10. –”to 12.11. –”to 10.12. joululounaskokous
7. Pysäkkikuulutukset joukkoliikenteessä
Lasse Jalonen esitteli asian. Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n
oikeuksienvalvontatoimikunta on esittänyt Koskilinjoille pysäkkikuulutuksia linjaautoihin. Tekstinäyttöihin voitaisiin kytkeä puhesynte, joka kertoisi mille pysäkille
saavutaan. Samoin pysäkeillä oleviin tekstitauluihin voitaisiin kytkeä
puheominaisuus, jolloin näkövammaiset voisivat hyödyntää paremmin linja-
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autoliikennettä. Palvelusta hyötyisi myös muut. Näkövammaisten keskusliitto on
esittänyt samaa asiaa Helsingin liikennelaitokselle.
Paikallisuutiset uutisoivat taannoin, että kuulutukset häiritsisivät muita linjaautomatkustajia. Lasse Jalonen esitteli NKL:n teettämän tutkimuksen, jonka
mukaan pysäkkikuulutukset ovat tervetulleita myös Suomeen.
”TNS Gallup haastatteli tammikuussa Näkövammaisten Keskusliiton
toimeksiannosta tuhatta 15-79 -vuotiasta suomalaista ja tiedusteli heidän
suhtautumistaan pysäkkikuulutuksiin. 91 % haastatelluista piti pysäkkikuulutuksia
hyvänä asiana, lähes kaikki (97 %) ymmärsivät kuulutusten tärkeyden
näkövammaisille. Lähes kolme neljästä (72 %) arvioi, etteivät kuulutukset
häiritsisi lainkaan ja noin joka neljättä (23 %) ne saattaisivat häiritä hiukan.
Harvempi kuin yksi kahdestakymmenestä (4 %) vastasi, että kuulutukset
häiritsisivät paljon.”
Lähde: http://www.nkl.fi/ajankoht/tiedote/2009/pysakkikuulutukset_2009.htm
EU:lta on tulossa uusi direktiivi linja-autoliikenteeseen ja laivaliikenteeseen.
Vammaisneuvoston jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että pysäkkikuulutukset
olisivat pelkästään positiivinen asia.
Päätettiin ottaa yhteyttä Koskilinjat Oy:n. Lasse Jalonen laatii alustavan version
esille nostettavista asioista.
8. PPSHP:n apuvälineohjeet
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
9. Hallintokuntien asiat
Ei ollut.
10. Saapuneet kirjeet
- Valtakunnallisen vammaisneuvoston tiedote 1/2009, 25.3.
- Oulun Teknisen keskuksen asemakaavatiedotteet
- Passeli - kaupunki kaikille Oukan esteettömyysstrategian esittely ke 22.4.09 klo
13.00 – 15.00 Kulttuuritalo Valveella, vapaa pääsy.
- Uudistuva vammaispalvelu –koulutus 6.5.09 klo 9.00 – 15.00
Päätettiin, että vammaisneuvoston edustajille tarjotaan lounas. Juha Fränti
neuvottelee OAMK:n ravintolan kanssa laskutuskäytännöstä. Katja Kuusela
ilmoittaa kaikki vammaisneuvoston järjestöedustajat koulutukseen.
11. Tiedoksi
- lähteneet lausunnot; Vesalan koulu, Raatti, Fregatti, Kynsilehdon palvelukoti,
Kiimingin harjoitushalli
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12. Muut esille tulevat asiat
- Keskusteltiin linja-autopysäkkien talvikunnossapidosta.
- Keskusteltiin joukkoliikennekadun (Torikatu) pysäkeistä. Linja-autojen pysäkit
olisi hyvä erotella, jotta vältyttäisiin edestakaisin juoksemiselta. Pyydetään
liikennöitsijän edustaja vammaisneuvoston seuraavaan kokoukseen
keskustelemaan pysäkkiasioista.
- Keskusteltiin vammaisneuvoston jäsenten vaitiolovelvollisuudesta.
13. Seuraava kokous
to 14.5. klo 14.00 – 16.00
to 11.6.
to 13.8.
to 10.9.
to 15.10.
to 12.11.
to 10.12. joululounaskokous
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

________________________
Katja Kuusela
kokouksen sihteeri
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