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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 2/2008
Aika
Paikka
Läsnä

ma 4.2.2008 kello 14.10 – 16.35
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, 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
Kari Parkkinen, Tekninen keskus
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Katja Kuusela, sihteeri

Poissa

Anne Filali Vammaispalvelut
Päivi Koponen, Nuorisoasiainkeskus
Pirjo Ylikauma, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan, 17.1.08, hyväksyminen
Hyväksyttiin yhden sanan korjauksella.
5. Oys, Kirurgian Avohoitotalo/Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen
arkkitehti Kati Jokelainen
Kirurgian avohoitotalo sijoittuu Oys:n ja kaupungin sairaalan läheisyyteen
Kiviharjuntien varrelle.
Kari Parkkinen saapui kello 14.15.
Rakennukseen sijoittuu Oulun kaupungin ja Oys:n röntgentutkimus- ja
laboratoriopalvelut, leikkaussaleja, reumaosasto tutkimusosastoineen,
lääkäreiden toimisto- ja sosiaalitiloja sekä teknisiä tiloja. Rakennuksen
pohjakerroksiin sijoittuu kaksikerroksinen pysäköintihalli.
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Rakennuksen suunnittelussa on pääsääntöisesti otettu hyvin huomioon
esteettömyysseikat. Vammaisneuvosto haluaa kuitenkin huomauttaa, että
arkkitehtitoimistojen tulisi ottaa huomioon kokemukset aiemmista
samankaltaisista rakennushankkeista saaduista palautteista. Esim. ko.
rakennuskohteessa ei ole korjattu Oulun kaupungin sairaalassa tehtyä virhettä
potilashuoneiden pesuhuoneiden mitoituksessa. Paarisängyllä suihkussa käyvät
potilaat saavat odottaa vuoroaan monta päivää, koska huonekohtaisissa
pesuhuoneissa ei ole tarpeeksi tilaa, jotta henkilökunta voisi kunnolla
työskennellä. Ongelma on sekä potilasturvallisuuden että henkilökunnan
työergonomian kannalta tärkeä.
Lisäksi vammaisneuvosto kiinnitti huomionsa seuraaviin asioihin:
- pääsisäänkäynnin pyöröovi tulisi olla värillinen, jotta se erottuisi ympäristöstään
- pääaulan lattiaan tulisi suunnitella kulkua ohjaavia värejä tai listoja
- pääaulan lasiseiniin olisi saatava selkeät huomioraidat
- kattonosturit huoneisiin, joissa valmistellaan potilaita leikkauksiin
6. Raatin liikuntakeskuksen rakennussuunnitelma
Oulun kaupungin liikuntavirastosta isännöitsijä Jari Leviäkangas esitteli rakennusja saneeraussuunnitelmia. Pohjois-Pohjanmaan museo on antanut kohteesta
myönteisen lausunnon.
Raatin liikuntakeskushankkeessa vaalitaan entistä rakennustyyliä. Vanhan
uimahallin ympärille rakentuu laajennusosio, joka sisältää, sisäliikuntasalin,
palloilusalin, kuntosalin, useita uusia uima-altaita ja toisen kerroksen kahviotilat
sekä liikuntaviraston toimistotilat. Rakennushanke sisältää myös uusitut
katsomotilat sekä urheilukentän saneerauksen.
Vanhan uimahallin rakenteet antavat haastetta rakennushankkeelle. Joka
paikkaan ei edelleenkään voida järjestää esteetöntä kulkua.
Vammaisneuvosto kiinnitti huomionsa seuraaviin asioihin:
- jos sisäänkäynnissä on portaita, tulee sisäänpääsy varmistaa tarpeeksi loivalla
luiskalla (huom. ovien avautumissuunta)
- pukuhuonetiloissa tulee olla invawc:t
- invanostin uima-altaisiin
- väreillä ja kontrasteilla helpotetaan liikkumista ja lisätään viihtyvyyttä
- kaiteet lisäävät turvallisuutta
- pukuhuoneissa tulisi kolmen pienen liikuntaesteisille tarkoitetun
pukeutumistilan sijasta rakentaa kaksi isoa pukeutumistilaa, joihin
mahtuu pyörätuolin kanssa
Lausunto annetaan Oulun Tilapalvelut Jouni Rautiolalle.
7. Vammaisneuvoston työseminaarin suunnittelua
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Seminaarityöryhmän puheenjohtaja Lasse Jalonen kertoi työryhmän ajatuksista.
Työryhmä ehdottaa, että se selvittäisi vammaisneuvoston roolia sekä kaupungin
luottamushenkilöiden että virkamiesten kanssa. Taustatyön tekeminen on
tärkeää, jotta tulevasta työseminaarista saadaan mahdollisimman suuri hyöty.
Keskusteltiin vilkkaasti vammaisneuvoston nykyisestä toimintakulttuurista ja
todettiin, että se kaipaa päivitystä kuin myös vammaisneuvoston toimintaohjeet.
Vammaisneuvoston jäsenten toiveena olisi, että vammaisneuvosto kokoontuisi
säännöllisesti ja sen asemaa kaupunginhallituksen asettamana
asiantuntijaelimenä vahvistettaisiin Oulun kaupungissa.
Päätettiin, että seminaarityöryhmä jatkaa työskentelyään
8. Hallintokuntien asiat
Päätettiin muistaa pienellä lahjalla, suunnittelija Jorma Haapsaarta hänen
jäädessään eläkkeelle. Lahja hankitaan Oulun kaupungin työkeskuksesta. Lahja
luovutetaan Kumppanuuskeskuksen järjestämässä läksiäistilaisuudessa 12.2.,
lahjan luovuttavat sihteeri Katja Kuusela sekä mahdollisesti Jorma Inkamo.
Haapsaari siirtyy virallisesti eläkkeelle huhtikuun alusta 2008.
9. Saapuneet kirjeet
- 24.1.08 Tekninen Keskus, Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa
Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että halukkaat voivat osallistua asemakaavan
esittelytilaisuuteen 6.2.08
10. Tiedoksi
Lähteneet: lausunnot, lausuntopyynnöt, kirjeet yms.
- 24.1.08 aloite Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle ”Seudullisen
apuvälinepäivystyksen perustaminen”
11. Muut esille tulevat asiat
- Järjestöpäivät, 18. – 19.2., Holiday Club Oulun Eden. Vammaisneuvoston
edustajina päiville osallistuvat Timo Huusko ja Jorma Inkamo,
vammaisneuvosto korvaa osanottomaksut ja lounaat.
- Elokuvakeskus Plazasta on ollut viime aikoina paljon lehtikirjoittelua.
Elokuvakeskus ei ole lupauksista huolimatta korjannut esteettömyysasioita.
Vammaisneuvostonjäsen Timo Huusko toimitti muille tiedoksi lehtileikkeitä
pdf-muodossa. Todettiin, että viimeisessä lehtileikkeessä elokuvakeskuksen
johtaja lupaa parannuksia.
- Ehkäisevän työn - järjestöjen, kuntien ja Ray:n työseminaari 5. – 6.2.08
- Positiivinen juttu kehitysvammaisesta Marika Kukkohovista viikonlopun
Kalevassa.
- Kuultiin, että Pohjankartanossa invapysäköintipaikan puolelta sisään
mentäessä on liian korkea kynnys sähköpyörätuolille. Juhlasalin
invapyörätuolipaikoille ei sähköpyörätuoli mahtunut lainkaan.
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12. Seuraava kokous
ti 18.3.08
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35.

Vakuudeksi

Katja Kuusela
sihteeri
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