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OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO
Yleistä
Oulun kaupungin vammaisneuvosto on perustettu vuonna 1981. Vammaisneuvosto on alueensa vammaispolitiikan ytimessä ja on toiminut aktiivisesti vammaisten kuntalaisten oikeuksien puolustajana.
Oulun kaupunginhallitus nimesi vammaisneuvoston jäsenet ja hyväksyi
uuden toimintasäännön 18.2.2013 (Dno KEHA: 6029/014/2012).
Vuoden 2013 alusta lukien vammaisneuvosto siirtyi Konsernipalveluihin
Yhteisötoiminnan ja kuntalaisvaikuttamisen alle. Aiemmin vammaisneuvosto on toiminut entisen sosiaali- ja terveyslautakunnan (nyk. hyvinvointilautakunta) alaisuudessa. Konsernipalveluiden alaisuudessa vammaisneuvostolla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa vammaisia kuntalaisia koskettaviin asioihin.
Vuoden alusta otettiin käyttöön uusi toimintasääntö, joka muuttaa vammaisneuvoston kokoonpanoa siten, että: "Vammaisneuvostossa on kuusitoista (16) kaupunginhallituksen toimikaudekseen nimeämää jäsentä.
Kymmenen jäsentä nimetään vammaisjärjestöjen yhteiskokouksen esityksestä, viisi jäsentä nimetään kaupungin palveluksessa olevista viran- tai
toimenhaltijoista ja yksi jäsen kaupunginhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä."
Kuluvalla toimintakaudella 2013 - 2016 eletään kokoonpanon suhteen
siirtymäaikaa, koska osa nykyisen vammaisneuvoston järjestöedustajista
on valittu Uuden Oulun vanhoista kunnista. Seuraavalla valintakierroksella
ei vanhoilla kuntarajoilla enää ole merkitystä.
Vuonna 2013 vammaisneuvosto toimi aktiivisesti Henkilökohtaisen avun
keskuksen taustatyöskentelyssä Oulun Invalidien Yhdistys ry:n ja Lintulammen asukasyhdistys ry:n kanssa. Henkilökohtaisen avun keskuksen tarkoituksena on auttaa vammaisia ihmisiä toteuttamaan itsenäisesti omaa
elämäänsä henkilökohtaisen avustajan avulla.
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Vammaisneuvoston kokoonpano (liite1)
Työvaliokunta
Työvaliokuntaan kuului puheenjohtaja Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja
Lauri Louhivirta ja vammaisneuvoston jäsen Jorma Inkamo, sihteerinä
toimi Katja Kuusela. Työvaliokunta valmisteli vammaisneuvoston kokouksia ja antoi lausuntoja nopeasti reagoitaviin asioihin.
Asiantuntijasihteeri
Katja Kuusela toimi vammaisneuvoston osa-aikaisena asiantuntijasihteerinä Oulun kaupungin Konsernipalveluissa.
Kokoukset
Vammaisneuvosto sekä työvaliokunta kokoontuivat toimintavuonna 11
kertaa. Lisäksi vammaisneuvoston johdolla kokoontui työrukkanen henkilökohtaisen avun keskuksen tiimoilta.
Keskeinen toiminta
Uuden kauden alkajaisiksi järjestettiin vammaisneuvoston jäsenille perehdytystä vammaisneuvostotyöskentelyyn, kaupungin organisaatioon ja
vammaisuuteen yleensä. Perehdytyksen yhtenä osana järjestettiin tutustuminen Oulun seudun ammattikorkeakoulun Mahdollistavaan Kotiin
14.5.2013 sekä perehdytysluento, jossa kouluttajana oli valtakunnallisen
vammaisneuvoston pääsihteeri Sari Loijas.
Vammaisneuvosto käynnisti vuoden aikana vammaispoliittisen ohjelman
päivitysprosessin. Nykyinen vammaispoliittinen ohjelma on vuodelta 2007.
Päätettiin aloittaa prosessi kartoittamalla palvelualueilta nykytilanne ja
kehittämisehdotukset. Ohjelman päivitys jatkuu vammaisten kuntalaisten
ja heidän etujaan ajavien järjestöjen kuulemisella, joka päätettiin järjestää vuoden 2014 keväällä.
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Vammaisneuvoston nimeämä pienempi ryhmä on luotsannut Henkilökohtaisen avun keskuksen suunnittelua yhteistyössä toteuttajatahojen
kanssa. Oulun Invalidien Yhdistys ry ja Lintulammen asukasyhdistys ry ovat
kumpikin toteuttaneet projekteissaan henkilökohtaisen avun tuottamista,
joten tahoilla on vankka kokemus toimivista käytännöistä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio saatiin valmiiksi vuoden lopussa.
Vuonna 2013 vammaisneuvoston työvaliokunta esitti mielipiteensä useaan asemakaava-asiaan. On tärkeää, että varsinkin erikoistason esteettömyysmerkinnät saadaan jo kaavaan, jotta arkkitehdit huomioivat ne
suunnittelutyössään.
Kaupunginhallitus kutsui vammaisneuvoston yhteiseen keskustelutilaisuuteen, joka toteutui 2.12.2013. Vammaisneuvosto valmisteli kaupunginhallitukselle kärkiteemansa: Henkilökohtaisen Avun Keskus Ouluun, Vammaisten mahdollisuus tehdä työtä, Vammaisasiamiehen toimen perustaminen
Ouluun sekä Kehitysvammaisten kuntalaisten asuminen. Teemat toimivat
keskustelun virittäjinä. Tilaisuus oli keskusteleva ja siitä päätettiin tehdä
vuotuinen.
Toimintavuonna vammaiset kuntalaiset tai heidän läheisensä ottivat aktiivisesti yhteyttä vammaisneuvostoon. Yhteydenottoja ja yhteistyöpyyntöjä tuli myös oppilaitoksilta ja yksittäisiltä opiskelijoilta. Asiantuntijasihteeri
neuvoi ja ohjasi asiakkaita eteenpäin. Yhteistyöpyyntöihin ei aina voitu
vastata resurssien riittämättömyyden vuoksi.
Tapahtumat ja tilaisuudet
Järjestettiin Caritaksessa luento- ja keskustelutilaisuus VAMPO:n Pohjoinen
ulottuvuus 13.5.2013. Tilaisuuden vieraana oli valtakunnallisen vammaisneuvoston pääsihteeri Sari Loijas. Tilaisuus keräsi noin 50 henkilöä keskustelemaan ajankohtaisista vammaispoliittisista asioista.
Oltiin mukana järjestämässä Demokratiapäivän tapahtumaa Rotuaarilla
yhdessä Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan, rakennusvalvonnan
ja vammaisjärjestöjen kanssa 17.10.2013. Demokratiapäivä on osa Eu-
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roopan neuvoston Euroopan laajuista Demokratiaviikkoa.
Osallistuttiin 28.6.2013 kutsuttuina Verta, hikeä ja kyyneliä pyöräilytapahtumaan, joka pysähtyi Oulussa. Puheenjohtaja ja sihteeri pitivät tilaisuudessa kannustuspuheenvuorot.
Lisäksi vammaisneuvoston jäsenet osallistuivat aktiivisesti erilaisiin muiden
järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin mm. Valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville Nokialle sekä Henkilökohtaisen avun päiville Helsinkiin.
Vammaisneuvoston antamat lausunnot
1.3.2013 Kivikkokankaan päiväkoti
Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy
28.3.13 Höyhtyän suuralueen esteettömyysselvitys
Plaana Oy
28.3.13 Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan
siirto Sivistys- ja kulttuuripalveluihin
Hyvinvointipalvelut
28.4.2013 Joukkoliikenteen palvelutaso ja esteettömyys
Kaupunginhallitus
29.4.2013 Kastellin S-Market
Arkkitehtitoimisto HML Oy
22.5.2013 Kellon kaupunginosan korttelin 1013 tonttia 1 koskeva
asemakaavan muutos (Nikintie-Kellonkaupantie). Kaavatunnus
564-2171
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Asemakaavoitus
29.5.2013 Kivisydän / Maanpäälliset kuilurakenteet
Arkkitehtuuritsto Juha Paldanius Oy
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30.5.2013 Oulun kaupungin asuntopoliittiset linjaukset 2013
Kaupunginhallitus (Dno OUKA/497/10.04.00/2013)
30.5.2013 Ylikiimingin entisen kunnantalon, nykyisen kirjaston ja liikuntatilojen peruskorjaus- ja muu-tostyöt sekä lämpökeskuksen rakentaminen
apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen
16.6.2013 Hietasaaren kaupunginosaa koskeva asemakaavamuutos (kaavatunnus 564 - 1976) OUKA 1814 / 2013)
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Asemakaavoitus
25.6.2013 Kauppurienkatu 9
Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy
13.7.203 Palvelukotihankkeet
Lakea Kiinteistöt Oy
2.8.2013 Sokos kauppakeskus- rakennushankkeen maanalaiset kellaritilat
UKI Arkkitehdit Oy
8.9.2013 Kellon Kaupunginosan korttelin 1013 tonttia nro 1 koskeva
asemakaavan muutos ja tontti-jako (Nikintie, Kellonkaupantie),
564-2171. Asiatunnus: OUKA/557/2013
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Asemakaavoitus
4.10.2013 Esteetön uimaranta Ouluun
liikuntajohtaja, Niina Epäilys/Sivistys- ja kulttuuripalvelut
10.10.2013 Oulu10 palveluiden saavutettavuus
Konsernipalvelut
12.11.2013 Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014 2032 suunnitelma
Yhdyskuntalautakunta
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28.11.2013 Asemakaavan ja tonttijaon muutos: Kaakkuri, Kaakkurinojantie 3
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Asemakaavoitus
pöytäkirjan ote 9.12.2013 Honkalakodin
ly/kehitysvammaisten asumisyksikkö
Hyvinvointipalvelut

toiminnan

esitte-

Vammaisneuvoston kannanotot, esitykset ja aloitteet
Esitys: 28.3.2013 Joukkoliikennejaoston kokoonpano
(Dno KEHA: 1168/021/2013)
Kaupunginhallitus
Kannanotto: 28.3.12 Henkilökohtaisen Avun Keskus Ouluun
sosiaalijohtaja Sirkka-Liisa Olli/Hyvinvointipalvelut
Saapuneet vastaukset
31.10.2013 Esteetön uimaranta
liikuntajohtaja Niina Epäilys/Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Edustukset
Oulun kaupungin MPK-seurantaryhmä
Lasse Jalonen ja Riku Syrjälä.
Päihde- ja mielenterveysneuvosto
Jorma Inkamo
Yhdenvertaisuustyöryhmä
Riku Syrjälä
Lisäksi vammaisneuvosto teki esityksen edustajansa nimeämisestä joukkoliikennejaostoon, mutta kaupunginhallitus ei sitä hyväksynyt, koska valin-
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taperusteet olivat tiukat.
Vammaisystävällisen toimijan palkitseminen
Oulun kaupungin vammaisneuvosto palkitsi 17.12.2013 vuoden 2013
vammaisystävällisen toimijan Kumppanuuskeskuksessa järjestetyssä tilaisuudessa. Palkintolaatan luovutti vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Lauri Louhivirta.
Palkintolaatan sai pitkästä elämäntyöstään esteettömän rakentamisen
puolesta puhujana arkkitehti Veli Karjalainen arkkitehtitoimistoineen. Veli
Karjalainen on luonut toimistolleen imagon esteettömyyden edistäjänä.
Arkkitehtitoimistolta on löytynyt myös tahtoa ottaa selville esteettömyyden perusteita, kyseenalaistaessaan perusmitoitusohjeita sekä rakentamismääräyksiä. Toimisto on edistänyt hyvää asuntosuunnittelua.
Tiedottaminen
Vammaisneuvoston internet-sivut siirtyivät osaksi Oulun kaupungin nettisivuja osoitteeseen: www.ouka.fi/oulu/vammaisneuvosto. Samalla
vammaisneuvoston sivut uudistuivat jonkin verran. Kaikki aiempi aineisto
ei siirtynyt uusille sivuille. Uusina osioina sivuilla on Ajankohtaista-palsta
sekä Videovinkit-osio. Vammaisneuvoston pöytäkirjat lisätään sivuille pdfmuodossa sen jälkeen, kun ne on hyväksytty. Internet-sivujen päivityksestä huolehtii sihteeri.
Vammaisneuvoston esite uusittiin ja otettiin siitä 500 kappaleen painos.
Tiedotettiin ajankohtaisista vammaispoliittisista asioista muutaman kerran
kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta sähköpostilla.
Lähetettiin medialle lehdistötiedote vammaisystävällisen toimijan julkistamisesta. Kalevan toimittaja oli paikalla palkitsemistilaisuudessa.

Oulun kaupungin vammaisneuvoston jäsenet 2013 - 2016
Lasse Jalonen pj.
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry

Seppo Matilainen
Kiimingin järjestöt

Lauri Louhivirta varapj.

Hilkka Nivukoski

Kynnys ry

Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry

Anne Filali
Hyvinvointi

Jaana Potkonen
Sivistys- ja kulttuuri

Mika Huhtala
Yhdyskunta- ja ympäristö

Kimmo Rundström
Oulun Selkäyhdistys ry

Jorma Inkamo
Oulun Reumayhdistys ry

Riku Syrjälä
Oulun Invalidien Yhdistys ry

Irja Jylhä
Sivistys- ja kulttuuri

Martti Tihinen
Yli-Iin järjestöt

Marja-Leena Kemppainen

Pirkko Tähtelä

Kaupunginhallitus

Haukiputaan järjestöt

Tuija Kemppainen
Sivistys- ja kulttuuri

Sinikka Vuoti
Oulunsalon järjestöt

