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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 7/2012
Aika
Paikka
Läsnä

Sihteeri
Poissa

ti 28.8.2012 kello 13.30 – 15.45
Oulu10, Kokoushuone 142
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Anne Filali, Hyvinvointipalvelut/Palveluohjausyksikkö
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Mikko Marjomaa, Kiimingin vammaisneuvosto
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys
Maarit Niva, Hyvinvointipalvelut
Veli-Matti Pyhänniska, Nuorisoasiainkeskus
Martti Tihinen, Yli-Iin vanhus- ja vammaisneuvosto
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Katja Kuusela
Juhani Nissilä, Oulunsalon vanhus- ja vammaisneuvosto
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan vammaisneuvosto

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 6/2012 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan muistio 6/2012.
Merkittiin tiedoksi.
5. Vammaisneuvoston taloustilanne
Merkittiin tiedoksi.
6. Caritaksen palvelutalo, Tuiran Matriitti
Martti Karsikas, Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy,
Ville-Pekka Ikola ja Pekka Vahtera Alt Arkkitehdit Oy.
Kohde rakennetaan Tuiraan Valtatien varteen. Kaavamuutos on tehty. Kohteen
rakentaa Sivakka ja asuntojen vuokrauksesta vastaa Caritas. Kohde on jo ollut
rakennuslupakäsittelyssä ja samassa yhteydessä on toimitettu
esteettömyysselvitys.
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Suunnitelmissa on otettu huomioon Caritaksen nykyisten palvelutalojen hyvät
ratkaisut. Suurin osa kohteen asunnoista on suunnattu iäkkäille ihmisille ja osa
vammaisille ihmisille. Apuvälineiden säilytykseen ja huoltoon on varattu tiloja.
Optiot ympäristöhallintalaitteiden käyttöönotolle sekä huoneistojen helppo
muunneltavuus on myös huomioitu.
Vammaisille suunnatut huoneistot kohteen luhtitalo-osassa ovat noin 50 m2
kokoisia kaksioita tupakeittiöllä, asuntojen keittiötasot ovat manuaalisesti
korkeussäädettävät. Asuntoja on kymmenen.
Vammaisneuvosto kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Invapysäköintipaikkojen tulee sijaita mahdollisimman lähellä sisäänkäyntejä,
koska esim. talvella pyörätuolilla liikkuminen on haasteellista. Esimerkiksi
saatto(liikenne)pihalla voisi olla kolme invapaikkaa.
- Hissien olisi hyvä olla puheella sekä pistekirjoitusmerkinnöillä varustettuja, jotta
myös näkövammaiset ja muut puheominaisuudesta hyötyvät pystyvät käyttämään
hissejä mahdollisimman itsenäisesti.
Vammaisneuvosto tähdentää, että suurissa asumispalveluyksiköissä liikennettä
helpotetaan suuresti läpiajettavilla hisseillä, tällöin vähennetään vaarallisia
törmäyksiä ja vältetään ruuhkia.
- Värikontrastien tulee olla hyvät esim. käytävä- ja aulatiloissa. Värit toimivat
ohjaavina elementteinä ja auttavat orjentoitumaan tilaan.
- Valaistuksen tulisi olla häikäisemätön ja muunneltava.
- Vammaisille suunnatuissa asunnoissa tulisi olla reilusti tilaa apuvälineiden
säilytykselle ja lataamiselle. Usein apuvälineitä on monia ja ne ovat tilaavieviä
esim. varapyörätuoli, seisomateline yms
7. Honkala-kodin uusi esittely
Mikko Kämäräinen, Linja Arkkitehdit Oy
Kohde on ollut kuluvan vuoden tammikuussa vammaisneuvoston käsittelyssä.
Ryhmäkoti valmistuu vuosien 2013-2014 vaihteessa.
Vammaisneuvoston lausunnossa antamat esitykset on hyvin huomioitu.
Keskusteltiin vielä pihan ”värikoodeista” . Värillisillä kivillä voidaan luoda ohjaavia
elementtejä, jotka helpottavat pihan hahmottamista ja luovat viihtyisyyttä.
8. Dementiakoti, Merikotkantie
Hannu Kangas, Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy
Dementiakoti sijoittuu Kaukovainiolle Merikotkantielle. Kohde on nelikerroksinen
uudisrakennus, joka rakennetaan purettavan päiväkodin tilalle. Naapuritalo
Merikotkantie 3 yhdistetään uudisrakennukseen sillalla. Uudisrakennukseen tulee
32 asuntoa, joista suurin osa kaksioita 38 m2 ja 44 m2, neljännessä kerroksessa
on kolmioita.
Suunnitelmissa on huomioitu dementiaa sairastavien asukkaiden turvallisuus,
viihtyisyyteen on myös kiinnitetty erityisesti huomiota. Tiloja voidaan tarvittaessa
sulkea pienemmiksi yksiköiksi. Hissi on ns. potilashissi (2000 x 2700 mm).
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Vammaisneuvosto kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Läpiajohissi helpottaisi potilasvuoteiden siirtoa ja tekisi liikenteestä
joustavampaa, jos apuvälineiden käyttäjiä ja avustajia on paljon.
- Pääoven automatiikkaa voisi miettiä, olisiko automatiikalle valmius esim.
suurempia tapahtumia varten.
9. Aloite: ”Automaattisten ovien asentamiseksi Oulun Anttilan pääoville”
Aloitteen laatinut Anni Mannelin
Keskusteltiin aloitteesta ja pidettiin sitä hyvänä. Päätettiin kuitenkin ottaa asiaan
kantaa yleisemmällä tasolla ja lähestyä asiaa korostamalla, että palveluntarjoajien
oman edun mukaista olisi käyttää sisäänkäynneissä automaattiovia, se lisää
esteettömyyttä kaikkien asiakasryhmien osalta. Työvaliokunta muotoilee
kannanoton.
10. Uusi järjestöjen verkkopalvelu
Sihteeri esitteli asian. Esittely liitteenä.
11. Hallintokuntien asiat
Virpi Rajala kertoi liikuntaviraston syksyn alkavista liikuntavuoroista. Kaikki
liikuntavuorot ovat maksullisia, mutta hinnat ovat maltillisia. Rajala muistutti myös
käytössä olevista seniori- ja avustajakorteista.
Lisätietoa erityisliikunnasta löytyy oheisen linkin kautta:
http://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/erityisryhmat
Maarit Niva kokoaa, seuraavaan kokoukseen, koosteen meneillään olevista
hankkeista esim. Avaus-hanke. Niva nosti esille, että Uuden Oulun omaishoidon
tuet yhtenäistetään ja sen vuoksi liittyvien kuntien kaikki sopimukset katkeavat
vuoden lopussa.
Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta käsittelee Uuden Oulun
vammaisneuvostoasiaa kokouksessaan 4.9.2012.
Mikko Marjomaa nosti esille, että pitäisi selvittää, miten vammaisneuvostotoiminta
jatkuu kunnallisvaalien jälkeen; uusi valtuustohan aloittaa toimintansa heti. Olisi
hyvä, että nykyinen kokoonpano voisi jatkaa vuoden loppuun, jotta
kaupunginhallitus ehtii nimetä uuden.
12. Tulevat tapahtumat ja koulutukset
- "Yhteistyökumppanina Kolmas sektori" -foorumi
Aika: ti 11.9.2012 klo 11.45 - 16.00
Hotelli-ravintola Lasaretti, Aurora-sali Kasarmintie 13, Oulu
Järjestäjä: Vireä kolmas sektori
Unto Lampinen ja Sirkka Rautio osallistuvat, sihteeri ilmoittaa. Virpi Rajala
osallistuu, ilmoittautuu itse.
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- Pohjois-Suomen HYTE-päivät
Aika: 4.-5.10.2012
Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2, Oulu
Järjestäjä: Pohjois-Suomen AVI
Lasse Jalonen ja Jorma Inkamo osallistuvat, sihteeri ilmoittaa.
- ”YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus
Suomen vammaispolitiikan viitoittajana”-seminaariin
Aika: 24.10.2012 klo 09.00-16.00, paikka Kuntatalo, Toinenlinja 14, Hki
Järjestäjä: Valtakunnallinen vammaisneuvosto
Lasse Jalonen ja Jorma Inkamo osallistuvat, sihteeri ilmoittaa ja hoitaa
matkajärjestelyt.
- Esko-seminaari to 6.9.2012 klo 8.30-15.30, Oulu
http://www.kumppanuuskeskus.fi/esko/eskopaivat/ohjelma2/
13. Saapuneet kirjeet
- Kari Parkkisen kiitosviesti eläkkeelle jäämisen muistamisesta
- 6.7.2012 STM / Valtakunnallinen vammaisneuvosto, Tiedote 2/2012
- 14.6.2012 Dnro TEKE 5161/2010, ilmoitus
- Teknisen Keskuksen suunnitelmat ja hankkeet:
www.ouka.fi/tekninen/suunnitelmat
14. Lähteneet kirjeet/lausunnot
- 23.7.2012 sähköpostivastaus yksityishenkilölle kokouksen 6/12 asiakohtaan 7
”Erilaisen asiakkaan kohtaaminen palvelutilanteissa”
- 25.7.2012 sähköpostivastaus yksityishenilölle kokouksen 6/12 asiakohtaan 8
”Rautatienkatu 30:n pysäköintiongelma”
15. Muut esille tulevat asiat
Tiedustellaan milloin Rotuaarimuistiossa mainitut asiat korjataan...)
16. Seuraava kokous 18.9. klo 13.30 - 16.00 (h. 156)
Todettiin.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.45.
Oulussa 18.9.2012

Katja Kuusela
sihteeri

MERK. Unto Lampinen
puheenjohtaja

Liite 1
10. Uusi järjestöjen verkkopalvelu

Lähde: http://central.ly/jarjestotieto#
"Alueellinen järjestötyön viestintäväline
Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja Espooseen ollaan rakentamassa
alueellisia sivustoja jonka kautta järjestöt saavat toimintansa esille oman
alueensa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä sekä muissa heitä tarvitsevissa
organisaatioissa.
Ideana on ollut luoda ratkaisu, jonka avulla järjestöjen toiminta saadaan
yhdellä kertaa laajaan levitykseen, kuten Toiminta Suomeen.
Sivuston tavoitteita
Järjestön tarvitsee syöttää yhteystiedot ja toiminnat yhteen paikkaan josta
ne automaattisesti välittyvät muualle esim. kuntien, sairaaloiden ja
oppilaitosten sähköisiin palveluihin.
Käyttäjien ei ole tultava järjestöjen sivustolle löytääkseen järjestöt vaan
järjestöt näkyvät osana esim. kuntien ja sairaaloiden tiedotusta ja
omahoitoprosesseja » kaikki järjestöt nousevat esille toimintavalikoimansa
kautta.
ToimintaSuomi saa tätä kautta kerätyksi Espoolaisten järjestöjen ja PohjoisSuomalaisten sotejärjestöjen toiminnan » järjestötoimijan ei tarvitse
opetella monia julkaisujärjestelmiä.
Alueen ammattilaiset löytävät järjestötoiminnan heille tutuista välineistä
nopeasti » kynnys ohjata järjestötoimintaan madaltuu."

