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Vammaisneuvoston kokous
Aika
Paikka
Läsnä

Poissa

ti 10.4.07 klo 13.10 – 15.50
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47
kokoushuone Isoseppä 3. krs
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Lasse Jalonen, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Pirjo Ylikauma, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Katja Kuusela, sihteeri
Anne Filali, Vammaispalvelut
Kari Parkkinen, Tekninen keskus

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.10 toivottaen neuvoston jäsenet ja Oulun
seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamiehet tervetulleiksi.
Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamiehet Anna-Kaisa Friman ja Pirjo Mäkeläinen esittelivät muutamalla sanalla Kumppanuuskeskusta, joka on Isokatu
47:ssä sijaitseva yli neljänkymmenen sosiaali- ja terveysalan toimijan muodostama tiivis verkosto. Verkoston yhteisenä tavoitteena on edistää kansalaisvaikuttamista ja osallistumista sekä kehittää julkisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä.
Neuvoston jäsenille jaettiin sekä Potilasasiamiehen- että Sosiaaliasiamiehen selvitys 2006, joiden pohjalta käytiin keskustelua. Sosiaaliasiamieheen otettiin yhteyttä eniten toimeentulotukiasioissa sitten vanhustenhuoltoa koskevissa kysymyksissä, myös vammaispalveluiden tiimoilta tuli jonkin verran yhteydenottoja.
Sosiaali- ja potilasasiamiehet pyysivät vammaisneuvostoa tarkkailemaan Oulun
lääkinnällisen kuntoutuksen resursseja vaikeavammaisten kuntoutukseen. Asiamiehet olivat huolissaan myös Vpl:n mukaisten henkilökohtaisten avustajien
saamisesta, sopivia kun ei tunnu aina löytyvän. Asiamiehet nostivat esiin ajatuksen kaupungin koordinoimasta avustajapankista, joka pitäisi yllä avustajan töistä
kiinnostuneita, koulutuskaan ei olisi pahitteeksi.
Lisätietoa http://www.ouka.fi/sote/asiamiehet/index.html
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Virpi Rajala saapui 13.15, Irja Jylhä 13.30 ja Timo Huusko13.45.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 13.3. hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Vammaispoliittisen ohjelman päivitys
Kaupunginhallituksen päätös 12.3.2007 § 145
Kaupunginhallitus on hyväksynyt vammaispoliittisen ohjelman päivityksen edellyttäen, että vammaisneuvosto tekee siihen lausuntojen mukaiset korjaukset. Ohjelmapäivitykseen voidaan tässä vaiheessa tehdä myös muita korjauksia, kuitenkin niin, ettei teksti sisällöllisesti enää muutu. Kaupunginhallitus nimesi suunnittelija Päivi Koposen vammaisneuvostoon, nuorisotoimen edustajaksi.
Keskusteltiin vammaisneuvoston tehtävistä ja roolista sekä ohjesäännön päivityksestä. Kaupunginhallitus edellyttää, että hallintokuntien edustajien asiantuntijuus
tulee paremmin hyödyntää neuvoston työskentelyssä. Todettiin, että vammaisneuvoston olisi hyvä pitää esim. työseminaari ko. aiheen tiimoilta ensi syksynä.
Päätettiin, että Lasse Jalonen korjaa vammaispoliittisen ohjelman päivityksen
lausuntojen mukaisesti, huomioiden myös Irja Jylhän tekemät korjausehdotukset.
Sihteeri Katja Kuusela on tarvittaessa apuna. Korjattu ohjelma käsitellään vielä
neuvoston kokouksessa ennen kh:lle palautusta.
Päätettiin, että sihteeri selvittää suunnittelija Päivi Koposen yhteystiedot.
6. ODL Hyvinvointikeskuksen lisärakennus
Sampo Valjus, arkkitehti SAFA, Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy
Rakennushanke käsittää pohjakerroksen lisäksi kuusi kerrosta. Hanke on osittain
uuden ja vanhan rakennuskannan yhdistämistä. Rakennukseen sijoittuu lääkärikeskus, hammaslääkäriasema, laboratorio sekä sairaala leikkaussaleineen ja
vuodeosastoineen. Lisäksi rakennuksessa tulee toimimaan mm. kahvila, ravintola, auditorio sekä liikuntaklinikan tiloja.
Pääsisäänkäynnissä on automaattiovet. Ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittumaan; ilmoittautuminen, kahvila, odotusaula, laboratorio, hammaslääkäriasema, 2
invawc:tä (F1 3.2). Invawc:t on myös muissa kerroksissa lukuun ottamatta kuu-

PL 58, 90015 Oulun kaupunki
Isokatu 47, 90100 OULU
040 594 3666
oulun.vammaisneuvosto@mail.suomi.net

OULUN KAUPUNKI
VAMMAISNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 6/07

Sivu 3/4

15.4.2007

detta kerrosta, jossa sijaitsee toimistoja ja teknistä tilaa. Kerrokset 2 – 4 tulevat
lääkärikeskuksen käyttöön, viidenteen kerrokseen sijoittuu sairaalan kuusi leikkaussalia.
Rakennuksen hissit on mitoitettu niin, että niihin mahtuu sairaalasänky. Valaistus
on määräysten mukainen. Auditorio rakennetaan niin, että kulku on alatasanteen
kautta, jolloin invapaikkoja voidaan helposti järjestää katsomon etuosaan. Auditorioon asennetaan induktiosilmukka.
Taksiliikenne kulkee Sepänkadun puolelta, viiden minuutin parkkipaikka kahdelle
autolle. Kellarissa viisi invapaikkaa. Jalankulku tulee Isokadun ja Albertinkadun
puolelta.
Vammaisneuvosto suosittelee lausunnossaan seuraavaa: hissit puhesyntetisaattoreilla varustettuina, invanostimet itsestään aukeavilla ovilla, nostokyky 400
kg, vastaanottotiskeille induktiosilmukat, kontrastiraidat ja/tai pintamateriaalierot
portaisiin, selkeät opasteet, kellarissa sijaitsevan luiskan välitasanteet 2 metriä
(F1, 2.2.3), kattonosturi yhteen vastaanotto- sekä toimenpidehuoneeseen, antaa
valmiudet vaikeavammaisen asiakkaan siirtoon tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden
aikana
7. Kaakkurinkulman Kauppakeskus
Esittelijänä Risto Halonen, arkkit.yo, Arkkitehtitoimisto HML Oy
BAUHAUS on vuonna 1960 perustettu, yksityinen, saksalainen tavarataloketju,
jolla on noin 200 tavarataloa 13:ssa Euroopan maassa. Nyt Bauhaus rakentaa tavaratalon myös Ouluun (http://www.bauhaus.fi/index.php?id=772).
Rakennuskohteessa on kaksi liikerakennusta + liikenneasema (TB). Kohteeseen
sijoittuu rautakauppa nouto- ja viherpihoineen. Toisen liikerakennuksen yrittäjäneuvottelut ovat vielä kesken.
Esteettömyys on myötäsyntyinen, koska ostoksia kärräävien asiakkaiden liikkuminen sekä myymälätiloissa että parkkialueella on huomioitu. Piha-alueen pinnoite on betonia, kynnyksiä ei ole. Myös invapaikoitus on huomioitu.
Pääsisäänkäynnit ovat liiketunnistimilla varustettuja. Myymälätilat ja noutopiha
ovat samassa tasossa kuin myös kahvila ja yleisöwc:t ja invawc. Toisessa kerroksessa on toimistotiloja. Kellarissa sijaitsevat väestötilat sekä työntekijöiden sosiaalitilat.
Vammaisneuvosto suosittelee kumpaankin liikerakennukseen hissiä ja paloosastoiden välisiin oviin urakynnyksiä. Neuvosto pyytää myös tarkistamaan invawc:tä koskevat määräykset F1 3.2 Hygieniatilat.
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8. Hallintokuntien edustajien asiat
Virpi Rajala kertoi, että uintiavustajakortin myöntämiskriteerejä selvitellään yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa. Kun pohjatyö on tehty avustajakortti esitellään
muille hallintokunnille, jotta sama avustajakortti voitaisiin ottaa käyttöön myös
esim. Oulun kaupungin kulttuurilaitoksissa.
9. Tiedoksi
Lähetetyt lausunnot
19.3. Oulun kaupungin virastotalohanke/Riku Huopaniemi
10. Muut esille tulevat asiat
Tiedotteet sähköpostitse neuvoston jäsenille:
- Kuntoutus ja elämänlaatu -seminaari Rovaniemellä 9. – 10.5.07
- Terveyden edistämisen laatusuositus –koulutuspäivä 18.4.07 Merikosken ammatillinen koulutuskeskus
- Valtakunnallisen vammaisneuvoston pöytäkirja 1/07
(Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 3. – 4.10.07 Naantalisssa)
- Pirjo Ylikauma kertoi havainnoistaan, ettei tieto Vpl:n mukaisiin kuljetuspalvelutilauksiin tehdyistä muutoksista kulje.
- Timo Huusko osallistuu Rakennusvalvontaviraston pienrakentamisen neuvottelupäivään esteettömästä rakentamisesta 18.4.
Päätettiin, että Jorma Inkamo edustaa vammaisneuvostoa Terveyden edistämisen laatusuositus –koulutuspäivässä 18.4. Inkamolle korvataan lounas.
Päätettiin, että MPK-seurantaryhmän jäsenet Unto Lampinen ja Paula Ylikauma
ottavat tiedonkulun sujumattomuuden esille seuraavassa MPK-seurantaryhmässä.
11. Seuraava kokous
Maanantai 7.5. klo 12.00. Sihteeri selvittää paikan.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.
Vakuudeksi

Katja Kuusela
sihteeri
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