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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 8/2011
Aika
Paikka
Jäsenet

Sihteeri
Poissa

ti 6.9.2011 kello 13.30 – 14.40
Oulu10, Kokoushuone 156
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Kari Parkkinen, Tilakeskus
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys
Veli-Matti Pyhänniska, Nuorisoasiainkeskus
Katja Kuusela
Anne Filali Vammaispalvelut
Virpi Rajala, Liikuntavirasto

PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti Veli-Matti Pyhänniskan tervetulleeksi
vammaisneuvostotyöskentelyyn. Pyhänniska on Nuorisoasiainkeskuksen uusi edustaja.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 7/2011 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5. MeetingPlace.fi esittely
yrittäjä Ville Jaaranto
Yrittäjä ei päässyt paikalle.
6. Vammaisneuvoston taloustilanne
Sihteeri esitteli asian.
Vammaisneuvoston budjetti on tälle vuodelle sama 7 000 euroa, jota se on ollut jo
vuosia. Aiemmin tästä budjetista ei ole maksettu luottamushenkilöiden palkkioita ja
matkakuluja. Taloustoimiston selvityksen mukaan tänä vuonna ne menevät ko.
budjetista. Tämän vuoden puolelle oli menoksi kirjattu myös viime vuoden viimeisten
kokousten palkkioita. Uusi käytäntö aiheuttaa sen, ettei vammaisneuvostolla
käytännössä ole lainkaan rahaa käytettävissä muuhun kuin kokouspalkkioihin, hädin
tuskin niihinkään.
Vammaisneuvostoa ei ole informoitu tästä uudesta käytännöstä informoinut, joten sillä ei
ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa asiaan tai huomioida sitä suunnitellessaan
osallistumista esim. Henkilökohtaisen avun päiville.
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Todettiin, että valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville osallistuminen ei tule
kyseeseen ko. taloustilanteessa.
Päätettiin, että vammaisneuvoston esitettä tehdään kopiokoneella, painatukseen ei nyt
ole varaa.
Päätettiin, että työvaliokunta kutsuu Sirkka-Liisa Ollin kokoukseen ja taloustilanne
selvitetään.
7. Vammaisystävällisen liikkeen/toimijan 2011 hakujulistus
Sihteeri esitteli asian.
Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen epäselvän taloustilanteen vuoksi.
8. Vammaisten yhdenvertainen kohtelu Oulun kaupungin virastojen ja laitosten
työllistämisessä
Yksityishenkilön yhteydenotto.
Irja Jylhä poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi.
Yksityishenkilö lähestyi vammaisneuvostoa kirjeellä, joka koski Oulun kaupungin erään
koulun mahdollista syrjintää vammaista erityisopettajaa kohtaan. Asiasta on tehty
selvityspyyntö työsyrjintäasiana Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon, hallinto-oikeuteen
on tehty kanne määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisesta sekä lisäksi on jätetty
syrjintäkanne yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain perusteella käräjäoikeuteen.
Vammaisneuvosto pitää kuvattua tilannetta hankalana ja toteaa, että Oulun kaupunki on
strategiassaan sitoutunut kohtelemaan kaikkia työntekijöitään yhdenvertaisesti.
Vammaisneuvosto toteaa lisäksi, ettei se voi ottaa kantaa asiaan, koska se on monella
taholla kesken, eikä vammaisneuvostolla ole käytettävissään toisen osapuolen kantaa.
Päätettiin vastata yksityishenkilölle kirjeellä, joka muotoillaan työvaliokunnassa.
9. Hallintokuntien asiat
Irja Jylhä palasi kokoukseen.
Hallintokuntien asioita ei ollut.
10. Tiedoksi
Sihteeri Katja Kuuselan puhelinnumero 050 592 8586
Oulun kaupungin vammaisneuvoston nettisivut:
www.kumppanuuskeskus.fi/vane
Teknisen Keskuksen suunnitelmat ja hankkeet:
www.ouka.fi/tekninen/suunnitelmat
11. Saapuneet kirjeet
STM; Kutsu Valtakunnallisen vammaisneuvoston 25-vuotisjuhlaan ke 2.11.2011
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12. Lähteneet kirjeet
Vastaus viime kokouksessa käsiteltyyn yksityishenkilön yhteydenottoon koskien
liikuntapaikkojen pukuhuonetiloja, kun henkilön omaishoitaja/avustaja on eri sukupuolta
(ei julkinen).
13. Muut esille tulevat asiat
- työvaliokunnan muistio 29.8.2011.
- Ilman esteitä, kirja vammaisten ihmisten seksuaalisuudesta
http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=1196199 / Väestöliitto, tilataan 10 kpl
- Oulun läänin taidetoimikunnan kulttuurista hyvinvointia -selvitykset julkaistu
http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/oulunlaanintaide/
- Tietoa potilaan oikeuksista
- Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteen esite
- KHO:n päätös henkilökohtaisen avustajan päivärahoista
Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen koskien kunnan velvollisuutta korvata
henkilökohtaisen avustajan päivärahat ja yömatkarahan ulkomaan matkan ajalta.
Päätöksen antopäivä on 22.8.2011, taltionumero 2295 ja diaarinumero 3112/3/10.
14. Seuraava kokous to 6.10.11 klo 13.30 – 15.30
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.40.

Oulussa 21.9.2011

_______________________
Katja Kuusela
sihteeri

_______________________
MERK. Unto Lampinen
puheenjohtaja

