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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 9/2012
Aika
Paikka
Läsnä

Sihteeri
Poissa

ti 9.10.2012 kello 13.30 - 16.00
Oulu10, Kokoushuone 156
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Mikko Marjomaa, Kiimingin vammaisneuvosto
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys
Veli-Matti Pyhänniska, Nuorisoasiainkeskus
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Martti Tihinen, Yli-Iin vanhus- ja vammaisneuvosto
Katja Kuusela
Anne Filali, Hyvinvointipalvelut/Palveluohjausyksikkö
Maarit Niva, Hyvinvointipalvelut
Juhani Nissilä, Oulunsalon vanhus- ja vammaisneuvosto
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan vammaisneuvosto

Pidettiin hiljainen hetki äkilisesti poisnukkuneen Timo Huuskon muistolle. Timo on
edustanut vammaisneuvostossa Kynnys ry:tä syksystä 2005 lähtien. Hän oli erityisen
aktiivinen rakennetun ympäristön esteettömyyden edistäjänä ja teki paljon myös
kulttuurin saavutettavuuden edistämistyötä.
Käsiteltiin

1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Lasse Jalonen avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen 8/2012 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan muistio 8/2012
Merkittiiin tiedoksi.
Puheenjohtaja Unto Lampinen saapui.
5. Vammaisneuvoston taloustilanne
Merkittiin tiedoksi.
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6. Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelman esittely
Antti Määttä, kaavoitusarkkitehti
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Kuultiin Tulevaisuuden Kaukovainio -hankkeen suunnitelmia. Tarkoituksena on
kehittää alueen liikennejärjestelyjä, parantaa yleistä viihtyvyyttä sekä kehittää
vanhaa ja uutta rakennuskantaa.
Hankkeessa on järjestetty asukkaille työpajoja, joissa he ovat voineet olla
mukana suunnittelussa. Asukkailta on kuultu kannanottoja ja kehittämisideoita.
Työpajoista on ilmoitettu suuralueen omassa lehdessä.
Vammaisneuvosto kiinnittää huomiota seuraaaviin seikkoihin:
- Kuulemistilaisuuksissa tulee ottaa huomioon erilaiset asukasryhmät, esim.
vammaiset, vanhukset ja lapsiperheet. Kaikilla ei ole mahdollisuuksia tulla
työpajoihin, joten näiltä ryhmiltä on hyvä kysyä kehittämistarpeita muullakin
tavoin.
- Sekä uudis- että täydennysrakentamisessa esteettömyys tulee huomioida kautta
linjan, mukaan lukien puisto- ja katualueet.
- LInja-autopysäkit on syytä tässä yhteydessä korottaa siten, että ne palvelevat
matalattiabussien käyttäjiä.
- Hyvä valaistus luo turvallisuuttta.
7. Aloite: Avustajakeskus Ouluun vammaisille, vanhuksille ja lapsiperheille
Oulunläänin lihastautiyhdistys ry
Aloittteessa kuvataan niitä tilanteita, joissa Avustajakeskus voisi olla vammaisen
työnantajan tukena ja apuna, esim. henkilökohtaisen avustajan rekrytoinnissa,
sijaisen hankinnassa, työnantajavelvollisuuksien hoidossa jne.
Aloitteessa rinnastetaan vapaaehtoistoiminta ja henkilökohtainen apu sekä
omaishoitajien vapaiden järjestäminen toisiinsa. Kaikki nämä ovat tärkeitä asioita
arjen sujumisen kannalta.
Pidettiin aloitetta henkilökohtaisen avun osalta hyvänä ja ajankohtaisena.
Vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resurssikeskus VARES tekee hyvää työtä
vapaaehtoistoiminnan osalta (esim. Avek-toiminta) ja Oulun seudun omaishoitajat
ja läheiset ry toimii omaishoitajien asialla.
Päätettiin, että työvaliokunta vie Henkilökohtaisen Avun Keskus -asiaa eteenpäin.
Täydennetään tarvittaessa työvaliokuntaa asiantuntijajäsenillä.
8. Vammaisneuvoston jäsenten valintakokouksen valmistelu
Käsiteltiin työvaliokunnnan laatima toimintasuunnitelma, talousarvio,
toimintakertomus sekä esityslista ja kutsu.
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Sihteeri tiedottaa Vammaisneuvoston jäsenten valintakokouksesta
Kumppanuuskeskuksen Ajankohtaista-palstalla, uutiskirjeessä sekä
sähköpostilla.
9. Terveiset tilaisuuksista
- Henkilökohtaisen Avun Päivät
Jorma Inkamo ja Unto Lampinen kertoivat, että päivät olivat jälleen
mielenkiintoiset ja onnistuneet.
materiaali osoitteessa:
www.assistentti.info
10. Hallintokuntien asiat
Veli-Matti Pyhänniska toi esille, että lasten ja nuorten Nero-rahaa vuodellle 2012
on vielä haettavissa:
www.ouka.fi/nero /
11. Tiedoksi
- Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen tiedote 3/2012
12. Saapuneet kirjeet
- STM:n Valtakunnallisen vammaisneuvoston tiedote 3/2012
- Teknisen Keskuksen suunnitelmat ja hankkeet:
www.ouka.fi/tekninen/suunnitelmat
13. Lähteneet kirjeet/lausunnot
- sähköpostivastaus yksityishenkilölle asiasta ”Esitys Raatin uimahallin
sisäänkirjautumispäätteen uusimiseksi”, käsitelty kokouksessa 8/2012 kohta 9.
14. Muut esille tulevat asiat
Päätettiin, että sihteeri ottaa yhteyttä Taimi Turvekseen ja kysyy hänen
mahdollisuuttaan osallistua vammaisneuvoston loppuvuoden kokouksiin Timo
Huuskon sijasta. Taimi Turves valittiin varajäseneksi vuoden 2008
valintakokouksessa. Nimitys pitää vahvistaa kaupunginhallituksessa.
15. Seuraava kokous ti 30.10. klo 13.30 - 16.00 (h. 156)
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.00.

Oulussa 30.10.2012

Katja Kuusela
sihteeri

MERK. Unto Lampinen
puheenjohtaja

